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Resumo 

 

Estudos hidrogeológicos em aquíferos cársticos são cada vez mais requisitados, principalmente em 

cidades que dependem da exploração de água subterrânea para abastecimento público. Porém, devido à 

alta heterogeneidade e anisotropia do carste, são necessários estudos mais específicos a fim de entender 

seu comportamento hidrogeológico. Este mestrado estudou a região urbana do município de Sete 

Lagoas, localizado em um contexto hidrogeológico cárstico, onde quase a totalidade do uso da água é 

subterrânea. A falta de uma gestão dos recursos hídricos adequada na cidade, aliada à complexidade do 

aquífero local, está agravando problemas como falta de água, principalmente durante a estiagem, 

resultando na perfuração de poços secos ou pouco produtivos. Devido a isso, o objetivo foi desenvolver 

um método para mapear a favorabilidade hidrogeológica a partir de um modelo hidrogeológico 

conceitual detalhado, para servir como ferramenta de gestão dos recursos hídricos subterrâneos da 

região. Para isso, além de trabalhos de campo, foram usados dados geológicos em superfície e 

subsuperfície para modelagem geológica 3D com Geomodeller, dados de testes de bombeamento (vazão 

específica, Q/s, e transmissividade, T), análise de sensoriamento remoto e geofísica para elaboração de 

mapas temáticos. Os resultados indicam que a favorabilidade hidrogeológica está correlacionada com 

os parâmetros: 1) densidade de lineamentos morfoestruturais e geofísicos; 2) densidade de feições 

cársticas na superfície; 3) espessura acumulada da zona carstificada interceptada pelos poços; e 4) taxa 

de recarga. As áreas mais favoráveis são aquelas onde os parâmetros se sobrepõem e possuem maior 

peso na classificação de favorabilidade hidrogeológica. Essas regiões estão localizadas no centro da área 

de estudo sobre sedimentos inconsolidados, onde a carstificação foi mais intensa, nas regiões com maior 

densidade de lineamentos (principalmente E-W e NE), ou próximo às lagoas e feições cársticas. As áreas 

menos favoráveis estão sobre as regiões pouco carstificadas, com ausência de lineamentos ou feições 

cársticas próximas, ou sobre espessas camadas de metapelitos na região sudeste e noroeste da área de 

estudo. A distribuição espacial de poços pouco produtivos por toda a área, mesmo em regiões 

hidrogeologicamente mais favoráveis, mostra o quanto o aquífero é heterogêneo e anisotrópico, 

provando a necessidade de estudos mais detalhados para análise da favorabilidade hidrogeológica em 

escala local. O método desenvolvido foi validado a partir da calibração com 185 valores de vazão 

específica e 32 de transmissividade dos poços, e mostrou-se eficaz em seu propósito de indicar zonas 

com maior favorabilidade hidrogeológica, podendo ser aplicado em outras regiões com contexto 

hidrogeológico semelhante. 

 

Palavras-chave: aquífero cárstico, favorabilidade hidrogeológica, modelo hidrogeológico conceitual, 

Sete Lagoas, Geomodeller. 

 

 



 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

Abstract 

 

Hydrogeological studies in karst aquifers are increasingly in demand, especially in cities that rely on 

groundwater for public supply. However, due to the high heterogeneity and anisotropy of the karst, more 

specific studies are necessary to understand its hydrogeological behavior. This master studied the urban 

region of the municipality of Sete Lagoas, located in a karst hydrogeological context, where almost all 

water supply is groundwater. Issues related to an inefficient water resources management, coupled with 

the complexity of the local aquifer are aggravating water supply problems such as lack of water during 

drought season resulting in drilling of dry or unproductive wells. Because of this, the objective was to 

develop a method for mapping groundwater favorability from a detailed hydrogeological conceptual 

model, to serve as a management tool for the region's groundwater resources. For this, surface and 

subsurface geological data were used, in addition to fieldwork, for 3D geological modeling with 

Geomodeller, pumping test data (specific capacity, Q/s, and transmissivity, T), remote sensing analysis 

and geophysics to elaborate thematic maps. Results indicate groundwater favorability is correlated with 

4 parameters: 1) density of morphostructural and geophysical lineaments; 2) density of surface karst 

features; 3) accumulated thickness of karstified zone intercepted by the wells; and 4) recharge rate. The 

most favorable areas are those where the parameters overlap and have greater weight in the groundwater 

favorability classification, located in the center of the area over unconsolidated sediments, where the 

karstification degree was more intense, in the regions with higher lineament density (mainly E-W and 

NE), or near to lakes and karst features. In the less favorable areas, there are few parameters overlapping, 

over poorly karstified regions, with no lineaments nor karst features nearby, over thick layers of 

metapellites, mainly southeast and northwest of the study area. The spatial distribution of unproductive 

wells throughout the study area, even in hydrogeologically more favorable regions, shows how 

heterogeneous and anisotropic the karst aquifer is, proving the need for more detailed studies to analyze 

groundwater favorability at a local scale. This method was validated based on the calibration of the 

favorability map using 185 wells specific capacity and 32 transmissivity values, proving to be effective 

in showing the most favorable zones to explore groundwater in the urban karst region of Sete Lagoas, 

being able to apply it in other regions of the world with similar hydrogeological context. 

 

Keywords: karst aquifer, groundwater favorability, hydrogeological conceptual model, Sete Lagoas, 

Geomodeller. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

A elevada taxa de crescimento urbano e populacional no mundo faz crescer a demanda por mais 

recursos e matéria-prima. Por isso, é importante discutir a preservação do meio ambiente, que é um dos 

temas mais recorrentes da atualidade. A água subterrânea é um dos elementos mais importantes do meio 

ambiente, além de ser um recurso vital e estratégico para o homem, totalizando 97% da água doce 

disponível no planeta (Feitosa et al. 2008). Entretanto, este recurso nem sempre é acessível, exigindo 

estudos hidrogeológicos específicos para sua explotação. Para compreender a dinâmica da água 

subterrânea, é necessário conhecer o meio em que ela está armazenada e flui que, no caso deste estudo, 

é o carste. Na Europa, terrenos cársticos cobrem 35% da superfície, e cidades como Londres, Paris, 

Roma, Málaga e Viena são abastecidas, parcial ou integralmente, por aquíferos cársticos, assim como 

nos Estados Unidos, onde 40% de sua área é coberta por esses aquíferos (Ford e Williams 2007). No 

Brasil, estima-se que 5- 7% da superfície é coberta por rochas que dão origem ao carste (Karmann 1994). 

O aquífero cárstico se desenvolve a partir da dissolução química de rochas solúveis, como 

calcários, dolomitos, margas, gipso ou evaporitos. A percolação da água da chuva pelas 

descontinuidades da rocha (fraturas, falhas ou acamamento) dissolve os minerais, tornando-as maiores 

e mais espessas por meio do processo denominado carstificação, formando condutos e cavidades no 

subsolo capazes de armazenar e transmitir grande quantidade de água (Ford e Williams 2007). 

A imprevisibilidade do padrão de dissolução das redes de condutos, que transmitem grande 

quantidade de água a altas velocidades, faz com que o aquífero cárstico seja extremamente heterogêneo 

e anisotrópico, além de torná-lo mais vulnerável a problemas ambientais (Goldscheider e Drew 2007). 

Essa característica associada à urbanização não planejada e à ineficiente gestão dos recursos hídricos 

pode gerar graves problemas, como a falta ou escassez de água para o abastecimento público, 

superexplotação do aquífero e o rebaixamento acentuado do nível freático, podendo secar condutos e 

nascentes próximas (Hobbs e Gunn 1998), além de ser uma das principais causas de problemas 

geotécnicos em zonas urbanas (Bell 1997, Vestena et al. 2002, Araújo 2006, Galvão 2015). 

O município de Sete Lagoas (MG) vem apresentando problemas de abastecimento de água, 

principalmente durante a estiagem, devido à falta de fonte de recursos hídricos, além de não possuir um 

mapeamento adequado dos locais mais favoráveis para perfuração de poços públicos, resultando em 

vários poços secos e prejuízo para os órgãos responsáveis e para cidade. O abastecimento de água do 

município, gerenciado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), é quase que totalmente 

dependente da exploração de água subterrânea, extraída majoritariamente do Aquífero Cárstico Sete 

Lagoas (Pessoa 1996, Galvão 2015). Sete Lagoas localiza-se a 70 km a noroeste de Belo Horizonte, com 
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área de 536.644 km², possuindo uma população em torno de 236.000 habitantes (IBGE 2017). Devido 

ao acelerado crescimento urbano e não planejado, resultou em uma crescente demanda dos recursos 

hídricos. A falta de um estudo de planejamento para o crescimento urbano da cidade com o objetivo de 

verificar informações hidrogeológicas importantes, aliado à falta de controle na concessão de outorgas 

por parte da Superintendência Regional de Meio Ambiente – MG (Supram) e Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (Igam), permitiu a concentração de poços com altas vazões, causando um cenário de 

possível superexplotação de água no centro da cidade (Galvão et al. 2015).  

Com isso, fica evidente a necessidade de estudos na região para compreender melhor as 

características e o comportamento do aquífero para subsidiar a gestão local dos recursos hídricos. Isso 

já vem sendo feito em Sete Lagoas por Pessoa (1996) e Galvão (2015) por meio da caracterização 

hidrogeológica regional. Apesar disso, nota-se a importância de estudos mais detalhados na área urbana 

que ajudem a solucionar ou prevenir os problemas recorrentes na cidade, principalmente sobre a 

superexplotação de água, concentração de poços no centro e escassez de água durante a estiagem, como 

o mapeamento da favorabilidade hidrogeológica do aquífero cárstico. 

Existem vários estudos que aplicam métodos teóricos ou empíricos no mapeamento de 

favorabilidade hidrogeológica, principalmente em aquíferos porosos/fraturados, os quais são adaptados 

para as especificidades do aquífero cárstico de cada região (Madrucci et al. 2008; Pirasteh e Saied 2008; 

Niedzielski Andrea 2013; Ayer et al. 2017; Brito 2018). Para avaliar a favorabilidade hidrogeológica, é 

necessário definir quais parâmetros representam melhor as características que condicionam o potencial 

hídrico do aquífero, de modo que cada parâmetro ou o resultado da análise possa ser correlacionado com 

a produtividade dos poços para validar o método. Assim, são analisadas características na superfície e 

em profundidade que indicam maior porosidade, armazenamento e permeabilidade da rocha, como 

litologia, lineamentos, geofísica, relevo, declividade, vegetação, solo e drenagem. Os parâmetros 

escolhidos são georreferenciados e classificados por meio da atribuição de pesos com base no 

conhecimento do pesquisador ou em análises estatísticas, e são trabalhados em equações matemáticas, 

interpolação e sobreposição de mapas, resultando no mapa de favorabilidade hidrogeológica. 

Este estudo contou com a elaboração de um modelo hidrogeológico conceitual detalhado para a 

região urbana de Sete Lagoas, incluindo análise de sensoriamento remoto, análise geofísica, elaboração 

de mapa de recarga e cálculo do balanço hídrico para a cidade, detalhamento da geometria das unidades 

hidroestratigráficas por meio de modelagem geológica utilizando o software Geomodeller, além de 

superfícies potenciométricas e seções geológicas destacando a influência dos poços tubulares e a 

dinâmica do fluxo subterrâneo. Com os dados existentes, como vazões específicas e transmissividade 

dos poços, mais os resultados desenvolvidos no modelo hidrogeológico conceitual, foi possível 

desenvolver um método para mapear a favorabilidade hidrogeológica do aquífero cárstico, para dar 

suporte aos gestores no planejamento de expansão urbana, na gestão dos recursos hídricos e na locação 

de poços tubulares. 
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1.2 – OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

A cidade de Sete Lagoas está situada em uma região de contexto hidrogeológico cárstico 

complexo, quase inteiramente dependente do abastecimento de água subterrânea, com frequentes 

registros de falta de água e perfuração de poços secos, além da provável influência de superexplotação 

de água no centro urbano. Várias regiões do mundo e cidades importantes são abastecidas por aquíferos 

cársticos (Ford e Williams 2007), porém não há muitos estudos sobre mapeamento da favorabilidade 

hidrogeológica considerando as especificidades do carste local, com modelos hidrogeológicos 

conceituais detalhados. 

O estudo hidrogeológico aprofundado possibilita tomadas de decisão mais assertivas, 

fornecendo possíveis soluções para o caso de Sete Lagoas, além de ajudar em pesquisas futuras 

relacionadas a esse tema em outras cidades. 

Dessa forma, o objetivo principal deste mestrado é desenvolver um método de mapeamento da 

favorabilidade hidrogeológica para o aquífero cárstico de Sete Lagoas, com base na elaboração de um 

modelo hidrogeológico conceitual detalhado para a região urbana, que sirva como ferramenta para a 

gestão de recursos hídricos subterrâneos, além de servir como exemplo de método a ser adotado em 

outras regiões cársticas do mundo. 

Os objetivos específicos são entender e responder as quatro perguntas científicas deste estudo: 

1. Qual é a relação entre as unidades hidrogeológicas e quais são as características principais que 

controlam o comportamento da água subterrânea na região? 

2. Quais são as características da região relacionadas com o potencial hídrico aquífero cárstico? 

3. Quais são os locais mais favoráveis à exploração de água subterrânea na região urbana de Sete 

Lagoas? 

4. Como está a situação da cidade na relação demanda x disponibilidade de água subterrânea?  
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CAPÍTULO 2   

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esse capítulo aborda vários conceitos de hidrogeologia, condições, propriedades e parâmetros que 

envolvem a dinâmica e fluxo da água subterrânea, principalmente em aquíferos cársticos de rochas 

carbonáticas e a influência antrópica nesse tipo de aquífero, além de conceitos a respeito do modelo 

hidrogeológico conceitual, principais métodos aplicados e uma introdução à modelagem geológica. Os 

assuntos relacionados à hidrogeoquímica, transporte e remediação de contaminantes e isótopos não são 

o objetivo deste estudo, por isso não serão revisados aqui. 

2.1 – HIDROGEOLOGIA E O CARSTE 

2.1.1 – Aquífero 

Aquífero é uma formação geológica com permeabilidade e porosidade capaz de armazenar e 

transmitir água que pode ser usada para abastecimento, sob gradientes hidráulicos naturais (Cleary 

1989). Pode ser classificado como livre, quando seu limite superior estiver à pressão atmosférica e for 

exatamente a superfície freática; confinado quando estiver sob formações impermeáveis (aquiclude) ou 

muito pouco permeáveis (aquitarde), ou seja, possui um limite superior físico definido e sob pressão 

maior que a pressão atmosférica; semiconfinado quando haver regiões do aquífero confinadas e outras 

não confinadas (Feitosa et al. 2008). Os aquíferos suspensos, que estão sobre rocha impermeável de 

pouca continuidade lateral, formam um nível d`água local diferente do lençol freático regional. 

2.1.2 – Carste e o Processo de Carstificação 

Carste é o termo utilizado para descrever um estilo especial de paisagem contendo cavernas, 

dolinas, uvalas, sumidouros, paredões, depressões e um extenso sistema de água subterrânea 

desenvolvido em rochas solúveis (Ford e Williams 2007). 

As rochas mais importantes que formam o carste são os calcários, porém, evaporitos e gipsos 

também podem formar este tipo de paisagem. Os minerais do carste pertencem a três classes: minerais 

carbonáticos (e.g. calcita e dolomita), minerais sulfatados (gipsita, anidrita) e halita. Em condições 

climáticas tropicais até mesmo as rochas silicáticas também apresentam fenômenos de dissolução. Além 

dos minerais solúveis, essas rochas podem conter minerais não solúveis ou impurezas como as argilas, 

predominantemente illitas e quartzo. O aumento do teor de tais impurezas diminui a solubilidade dessas 

rochas (Goldscheider e Drew 2007). 

A dissolução das rochas carbonáticas ocorre, principalmente, quando a água da chuva absorve 

CO² dissolvido, se tornando ácida, e entra em contato com a rocha. Como a concentração de CO² 

dissolvido nas águas depende tanto da temperatura como da pressão parcial de CO² da atmosfera, o 
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clima é geralmente considerado como um fator importante nos processos de carstificação. Além disso, 

a água ao entrar em contato com um solo rico em matéria orgânica se torna mais ácida, intensificando 

os processos de dissolução da rocha (Ford e William 2007). 

O processo de carstificação ocorre primeiramente nas descontinuidades da rocha, como em 

fraturas e planos de acamamentos, ampliando, alargando, até formarem condutos e cavidades. A 

orientação e a extensão do sistema de fluxo e da rede de condutos podem mudar com o tempo. Os 

condutos podem entrar em colapso ou ser preenchidos com sedimentos, ou podem passar de zonas 

freáticas para zonas saturadas (vice-versa). Em termos gerais, a evolução temporal do carste resulta em 

caminhos inesperados do fluxo de água subterrânea e pontos de saída de ressurgências, frequentemente 

imprevisíveis tomando como base o cenário topográfico e hidrológico da região. Levar em consideração 

a evolução da paisagem durante as investigações hidrogeológicas pode ajudar a prever tais caminhos de 

fluxo, sendo crucial o estabelecimento de estratégias apropriadas de amostragem espacial (Goldscheider 

e Drew 2007). Com isso, o carste só se desenvolve com as seguintes condições: 1) a existência de um 

solvente para dissolver as rochas; 2) fluxo de água subterrânea sob gradiente hidráulico e 3) presença 

de descontinuidades geológicas, como juntas, planos de acamamentos, falhas e fraturas (Király 1975). 

2.1.3 – Geomorfologia e Feições Típicas 

O carste pode ser classificado como exocarste (subaéreo), epicarste (subcutâneo) e endocarste 

(subterrâneo). Os mapas geomorfológicos mostram principalmente características do exocarste, que são 

expressões na superfície do desenvolvimento do epicarste e outras estruturas do aquífero (Goldscheider 

e Drew 2007). 

O epicarste (Figura 2.1) ocupa o topo da zona vadosa, tratando-se de uma região muito 

intemperizada, podendo conter pouco ou nenhum solo (Ford e Williams 2007). É definido como a zona 

exposta na superfície, na qual a permeabilidade, devido à fissuração e carstificação, é maior e mais 

uniformemente distribuída do que no maciço de rocha do endocarste. A espessura desta zona varia entre 

decímetros e dezenas de metros. As principais funções do epicarste são o armazenamento de água e a 

concentração do fluxo (Goldscheider e Drew 2007). 

Existem basicamente três grupos de formas cársticas. As primeiras são as formas de absorção 

epigênicas, por onde ocorre a infiltração das águas no carste que irão esculpir a morfologia cárstica. As 

segundas são as formas de condução hipogênicas, por onde irão circular as águas no subsolo através das 

cavernas e outros condutos subterrâneos. E as terceiras são as formas de emissão, por onde a circulação 

hipogênica retorna a forma epigênicas através de surgências (Feitosa et al. 2008) (Figura 2.2). A seguir 

são descritas as formas cársticas mais recorrentes. 
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Figura 2.1 - Representação esquemática da zona do epicarste (Mangin 1975 in Goldscheider e Drew 2007). 

Concentração do fluxo em fendas verticais (A) e infiltração difusa (B). 

 

Figura 2.2 - Bloco diagrama de uma paisagem cárstica com algumas feições típicas e suas relações com o sistema 

hidrogeológico (modificado de Schaerel al. 1998 in Goldscheider e Drew 2007). 
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Lapiás são formações côncavas dissolutivas de pequena escala (cm-m), que podem ser 

classificadas de acordo com seu tamanho, forma e gênese. Campos de lapiás geralmente indicam zonas 

de intenso desenvolvimento do epicarste, importantes para recarga de águas subterrâneas e de alta 

vulnerabilidade (Goldscheirder e Drew 2007). 

Dolinas são depressões subcirculares, variando de metros a centenas de metros, podem se formar 

por dissolução, colapso, erosão por piping, subsidência ou uma combinação desses processos 

(Goldscheider e Drew 2007). São as formas morfológicas mais representadas no carste, além dos lapiás. 

Os locais onde duas ou mais falhas se cruzam representam o ponto de partida mais propício para a 

carstificação e desenvolvimento das dolinas e sumidouros. O fundo destas estruturas geralmente é 

coberto por sedimentos transportados pela água (Milanovic 2005). 

Sumidouros são canais ou buracos gerados pela dissolução da água que conectam a superfície, 

geralmente em fundos de dolinas, com os condutos subterrâneos. Eles são de dois tipos principais: 

entradas de pontos verticais através do plano de acamamento e entradas laterais no contato com rochas 

impermeáveis adjacentes. A recarga através de dolinas e sumidouros são parecidas, exceto que nos 

sumidouros ela é mais precisa e o pico de influxo é maior (Ford e Williams 2007). 

Cavernas podem ser definidas como uma abertura subterrânea natural grande o suficiente para 

entrar uma pessoa. Condutos podem ser uma abertura ampliada por dissolução a um diâmetro suficiente 

para que o fluxo passe de laminar para turbulento, normalmente entre 5 a 15 mm de diâmetro. Elas são 

as formas de relevo mais complexas, pois podem se ramificar de várias formas nas três dimensões (Ford 

e Williams 2007). 

O padrão de drenagem subterrânea dos sistemas cársticos nem sempre é completamente 

compreendido. A elevação regional e/ou o aprofundamento dos vales pode alterar o nível de base 

hidrológico, de maneira que os condutos da zona freática passam para zona vadosa, enquanto uma nova 

geração de condutos se desenvolve em profundidade. Os condutos mais antigos e superiores podem ser 

reativados durante os eventos de inundação e dar origem a nascentes de transbordamento ou temporárias. 

Embora a rede de drenagem superficial geralmente não seja bem desenvolvida, ou frequentemente 

ausente, vários tipos de vales, gargantas e cânions estão presentes em áreas cársticas. Podem ter sido 

formados pela erosão fluvial no passado e secarem devido à crescente carstificação. Os vales do carste 

geralmente refletem as estruturas geológicas da região, como sinclinais ou falhas (Goldscheider e Drew 

2007). 

2.1.4 – Movimentação da Água Subterrânea e Redes de Fluxo 

O fluxo de água subterrânea se movimenta de acordo com um gradiente de potencial, fluindo 

sempre de um valor potencial maior para o menor, variando de acordo com a energia mecânica por 

unidade de massa de fluido, ou seja, leva em consideração a posição espacial, energia cinética e a pressão 

do fluido. Como, normalmente, a velocidade do fluxo da água subterrânea é extremamente baixa (com 
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exceção do fluxo em aquíferos cársticos), desconsidera-se a energia cinética. Ao considerar a densidade 

da água e a aceleração da gravidade constante, chega-se na Equação 2.1 simplificada: 

 

𝜙 = 𝑔𝑧 + ∆𝑝/𝑝            Equação 2.1 

 

onde ϕ é o potencial hidráulico ou energia mecânica por unidade de massa, g a aceleração da gravidade, 

z a elevação, e p a pressão do fluido (Freeze e Cherry 1979). 

Levando em consideração que h = z + ψ de acordo com a Figura 2.3, onde ψ é a altura da lâmina 

d´água acima do ponto P, chega-se à conclusão que o potencial hidráulico depende apenas da carga 

hidráulica h e que a água subterrânea flui de uma região com carga hidráulica maior para uma menor 

(Equação 2.2): 

 

𝜙 = 𝑔ℎ                                                            Equação 2.2 

 

  

Figura 2.3 - Carga Hidráulica h, carga de pressão ψ e carga de elevação z para o ponto P (Freeze e Cherry 1979). 

 

A movimentação da água subterrânea pode ser analisada em escala regional e local. A escala 

local leva em consideração as propriedades das rochas, parâmetros hidráulicos locais e seu tempo de 

residência no aquífero é mais curto, variando de meses a décadas. A escala regional leva em conta 

parâmetros mais gerais, que englobam toda a área, desconsideras pequenas variações, e seu tempo de 

residência pode perdurar até milênios (Tóth 1963, Cleary 1989). Um bom exemplo para demostrar essa 

diferença é quando se estuda bacias hidrográficas menores dentro de uma outra grande bacia (Figura 

2.4). Outro exemplo seria analisar aquíferos confinados de longa extensão. 
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Figura 2.4 – Área de recarga e fluxo local e regional (modificado de Cleary 1989). 

Apesar do escoamento da água subterrânea ter um gradiente hidráulico pequeno, considerado 

sub-horizontal, nas regiões de recarga e descarga o fluxo da água apresenta também componentes 

verticais. Por isso, nessas regiões, devem-se considerar as três dimensões nos cálculos dos parâmetros 

hidráulicos. Os rios podem ser influentes, quando cedem água para o aquífero, ou efluentes, quando 

recebem água do aquífero (Figura 2.5) (Cleary 1989). Essa classificação dos rios depende de vários 

fatores, dentre eles os sedimentos e as propriedades da camada que forma o leito do rio, formações 

geológicas abaixo do rio, nível d’água local etc. 

No aquífero cárstico, o fluxo regional é determinado pela direção do gradiente hidráulico. No 

entanto, a direção do fluxo local pode variar bastante de acordo com a direção das fraturas e condutos. 

A velocidade da água também pode variar bruscamente, de laminar entre os poros e pequenas fraturas a 

muito rápido e turbulento nos condutos (Ford e Williams 2007). 

As redes de fluxo são formadas por linhas equipotenciais e linhas de fluxo. As linhas 

equipotenciais são isolinhas de energia potencial, ou seja, linhas nas quais a água possui a mesma 

quantidade de energia ou carga hidráulica em aquíferos porosos. As linhas de fluxo representam os 

caminhos ao longo dos quais a água flui e são perpendiculares às equipotenciais em aquíferos 

isotrópicos. Essas linhas podem ser representadas em modelos tridimensionais, utilizadas para indicar 

fluxo horizontal e vertical, ou bidimensionais para indicar o fluxo em aquíferos cuja água flui em 

direções sub-horizontais, sempre partindo da equipotencial de maior para menor valor (Cleary 1989). A 

união de linhas equipotenciais de um mesmo aquífero em um modelo bidimensional horizontal é 

chamada de superfície potenciométrica (Figura 2.4). Nos aquíferos livres essa superfície é exatamente 

o contorno físico do lençol freático, enquanto nos aquíferos confinados são superfícies imaginárias. Na 

Figura 2.5, o rio é influente no ponto A e efluente no ponto C. O ponto E é um local de recarga e o ponto 

D representa uma bateria de poços de captação de água. 

Há ainda outras considerações a se fazer a respeito das redes de fluxo. A Figura 2.6 a) evidencia 

a dependência da direção do fluxo de água subterrânea com relação às direções principais de anisotropia, 

ou seja, a direção do fluxo é influenciada pelo gradiente hidráulico e também pela anisotropia das 
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formações geológicas; b) mostra a refração da direção do fluxo quando este passa por regiões de 

diferentes condutividades hidráulicas; e c) é um exemplo de rede de fluxo bidimensional vertical que 

mostra o comportamento das linhas equipotenciais quando o fluxo atravessa lentes geológicas e a 

tendência da água ir de regiões menos permeáveis para mais permeáveis, de maior condutividade 

hidráulica, como acontecem em condutos cársticos vazios (Cleary 1989). 

 

Figura 2.5 – Mapa ilustrativo de superfície potenciométrica em aquífero livre e seções transversais nos pontos A 

e C do mapa (modificado de Cleary1989). 

 

Figura 2.6 - Diferentes comportamentos da água subterrânea: a) fluxo em aquífero poroso anisotrópico; b) refração 

da condutividade hidráulica; e c) fluxo através de lentes geológicas (modificado de Cleary1989). 
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No aquífero cárstico, a rede de fluxo e potenciometria pode ter interferência de grandes condutos 

ou cavidades preenchidas por água, podendo ser uma zona com potencial de fluido relativamente baixo, 

causando a convergência do fluxo (Ford e Williams 2007) (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 – Rede de fluxo em seção cortando um conduto cárstico (modificado de Freeze e Cherry 1979). 

Devido a heterogeneidade e anisotropia do carste, elaborar um mapa de superfície 

potenciométrica é, particularmente, difícil, a não ser que se tenha muitos poços ou piezômetros. A água 

subterrânea flui em condutos que podem variar bastante a direção, além da possibilidade de serem 

apenas aquíferos suspensos, causando uma interpretação equivocada na medição da carga hidráulica 

(Goldscheider e Drew 2007). 

A recarga dos aquíferos é feita em regiões onde o sistema está aberto, isto é, onde não há material 

de cobertura impermeável. Normalmente, acontece em zonas mais elevadas e o fluxo é descendente. Em 

aquíferos cársticos (Figura 2.8) pode originar-se da própria área cárstica (autogênica) ou de áreas 

adjacentes não-cársticas (alogênica). A água pode infiltrar-se de forma concentrada e rápida (recarga 

pontual) através dos sumidouros ou dolinas, ou difusa via solo e fissuras da rocha. A parte alogênica da 

área de captação (dentro ou fora dos limites da bacia) sempre deve ser considerada, tanto para 

estimativas do balanço hídrico quanto para questões relacionadas à proteção e vulnerabilidade das águas 

subterrâneas. A recarga pontual via sumidouros é o principal caminho para contaminantes (Goldscheider 

e Drew 2007). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 91p. 

13 

 

 

Figura 2.8 - Ilustração esquemática de um aquífero cárstico e as dualidades de recarga (alogênica e autogênica), 

infiltração (difusa e pontual), porosidade e fluxo (matriz e condutos) (modificado de Goldscheider e Drew 2007). 

2.1.5 – Parâmetros Hidrodinâmicos 

A porosidade total (n) do solo ou rocha é a razão entre o volume de vazios (Vv) e o volume total 

(Vt) (Equação 2.3). É adimensional, sendo expressa em porcentagem (%) (Feitosa et al. 2008): 

 

𝑛 = 𝑉𝑣/𝑉𝑡                                                         Equação 2.3 

 

Como parte da água contida na rocha pode estar armazenada em poros desconectados ou “zonas 

mortas”, existe também o conceito de porosidade efetiva (ne) para rochas saturadas, que é a quantidade 

de água drenada por gravidade por unidade de volume do material, ou seja, esse parâmetro só considera 

os poros interconectados, mas desconsidera a retenção de água nas superfícies dos grãos. A porosidade 

ainda pode ser dividida em primária, quando se refere a matriz da rocha ou porosidade intergranular; 

secundária, relacionada ao desenvolvimento de fraturas, fissuras ou juntas; e terciária, por meio da 

dissolução nas descontinuidades da rocha, formando condutos e cavernas.  (Ford e Williams 2007).  

Hudak (2000) mostra que a permeabilidade intrínseca (k) é um parâmetro do meio poroso que 

mede a habilidade de transmitir um fluido, que pode depender de características como esfericidade e 

diâmetro dos grãos, condições das fraturas, interconectividade etc. Já a condutividade hidráulica (K), 

com unidade L/t, onde L é a distância e t o tempo, é função tanto do meio poroso quanto do fluido, 

expressa a facilidade da formação aquífera de exercer a função de condutor hidráulico (Feitosa et al. 

2008). A relação entre esses dois parâmetros pode ser observada na Equação 2.4, sendo que ρ é a massa 

específica do fluido, μ refere-se à viscosidade do fluido e g à aceleração da gravidade: 
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𝐾 = 𝑘𝜌𝑔/𝜇                                                         Equação 2.4 

 

A transmissividade (T) corresponde à quantidade de água transmitida horizontalmente por toda 

espessura saturada do aquífero e possui a unidade de área dividida pelo tempo, por exemplo, metro ao 

quadrado por dia (m²/dia). Em aquífero confinado, a transmissividade é a multiplicação da 

condutividade hidráulica (K) pela espessura saturada (b) (Equação 2.5), ou seja, espessura do aquífero, 

enquanto nos aquíferos livres essa espessura saturada varia ao longo do tempo (Feitosa et al. 2008): 

 

T = K.b                       Equação 2.5 

 

A escala de investigação é uma consideração importante, principalmente no carste, para avaliar 

o K do aquífero (Figura 2.9), pois o comportamento hidráulico de todo o aquífero cárstico é fortemente 

influenciado pela presença de fraturas e condutos. Por isso, embora as medições em laboratório e testes 

de bombeamento possam fornecer informações valiosas sobre as propriedades hidráulicas da matriz da 

rocha e da zona próxima ao poço respectivamente, os valores de condutividade obtidos não podem ser 

transferidos para todo o sistema cárstico (Goldscheider e Drew 2007). São necessários outros métodos 

para escala regional, como o método da zona de captura (Galvão et al. 2017a), que utiliza a superfície 

potenciométrica e equações analíticas para obter o valor de transmissividade regional, ou análise de 

hidrogramas das nascentes cársticas principais, principalmente quando aplicada com monitoramento 

automático da vazão em eventos de tempestades, para obter diversos parâmetros do aquífero, estimativa 

da porcentagem de recarga e escoamento superficial no período (Ford e Williams 2007). 

 

Figura 2.9 – Representação esquemática do efeito da escala sobre a condutividade hidráulica no aquífero cárstico 

(modificado de Kiraly 1975). 

Além da escala de distância, a escala temporal também deve ser avaliada. Os aquíferos cársticos 

reagem rapidamente aos eventos hidrológicos, por exemplo em tempestades, devido à grande velocidade 

da água em condutos e fraturas abertas. O lençol freático pode subir rapidamente, as descargas das 

nascentes podem variar algumas ordens de grandeza em pouco tempo, assim como a qualidade da água, 
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a quantidade de sólidos totais dissolvidos, oxigênio, bactérias etc. Essa variabilidade temporal requer 

estratégias de amostragem e monitoramento especialmente adaptadas e possibilita a obtenção de várias 

características do aquífero cárstico (Goldscheider e Drew 2007). 

O armazenamento de um aquífero (S) é adimensional, representando o volume de água liberado 

por unidade de área (A) pela variação na carga hidráulica (∆h), expresso na Equação 2.6 (Hudak 2000): 

 

𝑆 =
∆𝑉

𝐴 .  ∆ℎ
                                                       Equação 2.6 

 

O coeficiente de armazenamento específico de um aquífero (Ss), com unidade de 1 sobre uma 

unidade de distância (L-1), é o volume de água liberado por volume unitário do aquífero submetido a um 

decréscimo unitário na carga hidráulica, que irá depender dos fatores da Equação 2.7 abaixo: 

 

Ss= ρg(α + nβ)                                                 Equação 2.7 

 

em que α é a compressibilidade do meio poroso, β a compressibilidade da água, n a porosidade total, e 

ρ e g são a massa específica do fluido e a gravidade, respectivamente (Feitosa et al. 2008). O coeficiente 

de armazenamento de um aquífero livre é praticamente o valor de sua porosidade efetiva (ne), pois a 

água armazenada fica contida nos poros e o valor de Ss é muito pequeno, podendo desprezá-lo. No 

aquífero confinado, a água armazenada provém de dois fatores: expansão da água causada pelo alívio 

de pressão e do rearranjo e compactação do aquífero, onde o coeficiente de armazenamento é calculado 

multiplicando o Ss pela espessura saturada do aquífero (b) (Equação 2.8): 

 

S = Ss.b                                                     Equação 2.8 

 

O armazenamento de água nos aquíferos cársticos é, muitas vezes, limitado nos condutos 

(geralmente uma pequena porcentagem do volume do aquífero), enquanto um armazenamento 

significativo pode ocorrer na matriz e em outras partes do sistema, como no epicarste (região mais 

próxima da superfície, mais permeável e porosa, devido ao intemperismo) (Goldscheider e Drew 2007). 

A velocidade de Darcy ou fluxo (q) e a velocidade real do fluxo (V) considera a área por onde a 

água percola, ou seja, a porosidade efetiva (ne), de acordo com as Equações 2.9 e 2.10: 

𝑞 =
𝑄

𝐴
= 𝐾𝑖                                                 Equação 2.9 

 

V = q/ne                                                                     Equação 2.10 
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sendo que Q é a vazão definida pela Lei de Darcy que passa por um meio poroso, dependente da 

permeabilidade do meio, viscosidade do fluido, diferença de pressão entre dois pontos ao longo de uma 

distância e área definida, K é a condutividade hidráulica e i o gradiente hidráulico. 

2.1.6 – Poços de Bombeamento 

O poço de bombeamento é mais um elemento que influencia no movimento das águas 

subterrâneas e redes de fluxo. Ele pode ser considerado como um ponto de descarga devido a sucção 

que este produz no interior do aquífero para captar água e pode ter diversas finalidades. 

A Figura 2.10 mostra diferentes zonas e comportamentos da água subterrânea sob a influência 

de um poço de captação de água, que são muito importantes para o estudo hidrogeológico ou para a 

delimitação da área de proteção do poço. 

 

Figura 2.10 - Zonas de um poço de bombeamento em perfil vertical e em planta (modificado de Cleary 1989). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 91p. 

17 

 

 Primeiramente, é importante saber que, durante o funcionamento de um poço, é gerado um cone 

de depressão ou cone de rebaixamento no lençol freático, pois, ao ligar a bomba, a diferença de pressão 

se torna muito grande e faz com que a água vá em direção ao poço, rebaixando o nível estático (NE) 

para um nível dinâmico (ND). Esse cone irá se expandir até que a taxa de captação de água se iguale à 

taxa de recarga, ou até que o cone intercepte um contorno de carga hidráulica constante, como por 

exemplo, um rio (Cleary 1989). O formato do cone de rebaixamento é circular em meios isotrópicos ou 

elíptico em meios anisotrópicos. 

A zona de contribuição (ZC), ou zona de captura, define a área superficial de recarga e todas as 

regiões subsuperficiais de fluxo onde o poço bombeando recebe água. Por isso, ela é muito importante 

para a delimitação da área de proteção do poço, visto que qualquer contaminante que estiver dentro 

dessa área irá atingir o poço em algum momento. A zona de influência (ZI) é a projeção do cone de 

rebaixamento na superfície. Como pode ser observado na Figura 2.10, nem toda água dentro da ZI irá 

em direção ao poço, há um ponto de inflexão na curva de rebaixamento que determina o limite entre as 

direções contrárias de fluxo.  

2.1.7 – Influência Antrópica no Sistema Cárstico 

A mudança no meio ambiente induzida pelo homem é diferente da mudança natural do meio 

ambiente em dois aspectos: velocidade (por exemplo rebaixamento do lençol freático causado por 

poços) e tipo de mudança (por exemplo a modificação da paisagem pela mineração), sendo muito mais 

rápida e brusca do que a mudança natural (Ford e Wlliams 2007). 

Os ambientes cársticos, quando usados excessivamente ou mal utilizados, são particularmente 

mais frágeis e vulneráveis a danos em comparação com a maioria dos outros sistemas naturais. A razão 

para isso é a natureza do sistema hidrológico, o qual requer conhecimento especializado para gerenciar 

corretamente, e, uma vez danificado, pode ser extremamente difícil restaurá-lo (Ford e Williams 2007). 

Devido a esta vulnerabilidade, as áreas cársticas podem ser impactadas em diversas formas, 

dentre elas o desmatamento, atividade agrícola ou desertificação rochosa, além dos impactos mais 

comuns, como contaminações das águas subterrâneas, subsidência do solo e colapsos induzidos por 

rebaixamento do lençol freático e construções (Galvão 2015). 

A qualidade da água pode ser degradada pelo transporte de sedimentos em suspensão ou pela 

introdução e transporte de contaminantes químicos e agentes biológicos. Estes podem ser introduzidos 

no sistema rapidamente, através de sumidouros, dolinas ou outros caminhos verticais ampliados, ou 

lentamente, através de uma rota mais dispersa (Figura 2.11). As fontes de contaminação podem variar 

de pontos individuais, como derramamentos e tanques subterrâneos, a fontes não pontuais, como a 

pulverização de agrotóxicos. Uma vez no aquífero, o destino e o transporte de contaminantes dependem 

do tipo de contaminante e suas propriedades químicas, bem como as propriedades físico-químicas do 

aquífero. O transporte de contaminantes pode variar de movimento rápido (m/s), através do sistema de 
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condutos e descargas das nascentes, a lento (< metro/ano), devido a mecanismos de armadilha ou captura 

que resultam no armazenamento de longo prazo e liberação gradual do contaminante (Vesper 2008). 

 

Figura 2.11 – Mecanismos de armadilha e tipos de transporte de LNAPL e DNAPL no sistema cárstico 

(modificado de Vesper 2008). 

Após a poluição das águas subterrâneas, a subsidência do solo ou colapsos induzidos são os 

efeitos mais perigosos da atividade humana nas regiões cársticas. Agricultura, mineração e pedreiras, 

rodovias e ferrovias, construção urbana e industrial contribuem para isso. A superexplotação e o 

rebaixamento do nível d'água nos depósitos de cobertura não consolidada sobre o carste é a causa 

principal das ocorrências de subsidência ou colapso do solo (Ford e Williams 2007). 

Há vários relatos de subsidências em todo o mundo, como os acontecidos no Alabama, EUA 

(Newton 1976), Kamloops, Canadá (Buckham e Cockfield 1950), bem como no Brasil, em Cajamar 

(SP) e Almirante Tamandaré (PR) (Oliveira 1997), Teresina (PI) (Lopes et al. 2014) e Sete Lagoas (MG) 

(Silva 1988). Além desses, existem outros que estudam esse mesmo tema, como Vestena et. al (2002), 

Anikeev (2006), Vesper (2008) e Galvão (2015). 

Quando a poropressão da rocha no aquífero ou de um conduto cárstico se torna menor que a 

pressão atmosférica, associado a sobrecarga de construções e outras atividades na superfície, torna a 

estabilidade mecânica do sistema mais frágil. É mais perigoso quando a cobertura não consolidada é 

totalmente drenada, ou seja, quando o lençol freático é rebaixado para abaixo do topo da camada de 
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calcário. No entanto, os colapsos também podem se formar facilmente onde o rebaixamento é limitado 

a algum nível dentro da cobertura (Ford e Williams 2007). 

A Figura 2.12 ilustra o processo de formação de dolinas. (a) Dolinas de colapso, ocorrem 

geralmente pela queda do teto de cavernas, formando paredes íngremes na cavidade, que são 

rapidamente degradadas por dissolução e ação do intemperismo físico; (b) dolinas de dissolução, 

ocorrem geralmente nas interseções de juntas ou fraturas da rocha por meio da dissolução e alargamento 

da cavidade; (c) dolinas de subsidência são caracterizadas pela presença de uma cobertura de depósitos 

superficiais que colapsaram rápida ou sucessivamente dentro da cavidade da rocha; (d) dolinas de 

colapso de rochas subjacentes ao carste são formadas pela dissolução do carste e, consequentemente, 

queda das rochas sobrejacentes; e (e) dolinas aluviais que são caracterizadas pela presença de solo ou 

outro depósito superficial sobre as rochas solúveis, podendo ser formadas por dois processos, por 

mobilização do material pela água superficial ou pela cavidade na cobertura aluvial, desenvolvida por 

colapso ou por lenta subsidência (Jennings 1971). 

 

Figura 2.12 – Tipos de dolinas formadas por subsidência ou colapso (modificado de Jennings 1971). 

2.2 – MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEITUAL 

O modelo hidrogeológico conceitual é a representação dos processos físicos e químicos que 

controlam as reações e interações da água com o meio, apresentando o comportamento do fluxo na 

região, qualidade e características hidroquímicas, balanço hídrico, características e parâmetros 

hidrodinâmicos das unidades hidrogeológicas, de maneira que representa da maneira mais fiel possível 

a realidade hidrogeológica da região, além de servir de base para o modelo numérico de fluxo (Bonganha 

et al. 2007; Feitosa et al. 2008). 
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Os modelos conceituais podem ser classificados como: 1) tridimensional, quando as 

componentes de fluxo vertical são importantes, são mais trabalhosos e necessitam de maior quantidade 

de dados; 2) bidimensional horizontal, quando não considera variações na direção vertical e as equações 

são baseadas apenas nas direções x e y; 3) bidimensional vertical, quando as características físicas e 

hidrogeológicas são constantes ao longo de uma direção; e 4) quase tridimensional, quando existem 

aquíferos superpostos com intercalações de outras camadas semipermeáveis, sem levar em consideração 

cargas hidráulicas, nem a capacidade de armazenamento das camadas semiconfinantes, e a transferência 

hidráulica é calculada de acordo com a resistência hidráulica da camada (Feitosa et al. 2008). 

Para construção do modelo hidrogeológico conceitual é necessário, primeiramente, definir quais 

serão as unidades hidrogeológicas do sistema-aquífero, ou seja, quais serão as camadas ou regiões com 

o mesmo comportamento hidrogeológico. As unidades hidrogeológicas são definidas a partir da litologia 

das rochas que possuem propriedades distintas, como granulometria ou estruturas principais de 

sedimentação e deformação. Além da litologia, também devem ser considerados os parâmetros 

hidráulicos da unidade ou região (porosidade, condutividade hidráulica e coeficiente de armazenamento 

específico), que variam entre litologias diferentes ou na mesma rocha, como nas zonas do epicarste e 

endocarste dos calcários. Como os parâmetros hidráulicos também variam de acordo com as estruturas 

internas presentes no aquífero, as estruturas deformacionais em cada região do aquífero também devem 

ser consideradas na definição das unidades hidrogeológicas. Dessa forma, as unidades hidrogeológicas 

serão definidas de acordo com o tipo de rocha, regiões do aquífero, estruturas internas e parâmetros 

hidráulicos das rochas (Anderson e Woessner 1992). 

Deve-se, também, fazer um levantamento das entradas e saídas hídricas do sistema (balanço 

hídrico) por meio das quantidades de precipitação, evapotranspiração, taxas de bombeamento, 

escoamento superficial e recarga. Entender como é o comportamento do fluxo na área do modelo, isto 

é, distribuição espacial e temporal da recarga e descarga do aquífero, direções e condições de fluxo, cota 

do nível d’água, conexões hidráulicas entre aquíferos etc. (Anderson e Woessner 1992). 

Há vários métodos para estimar a recarga de um aquífero em uma bacia, porém é muito difícil 

quantificar esse volume de água, tendo-se em vista os inúmeros fatores que influenciam a quantificação 

da taxa de recarga, como geologia, características e uso do solo, clima, topografia, vegetação etc. 

Existem métodos de determinação direta em campo com lisímetros que utilizam o solo natural ou 

deformado com o objetivo de mensurar a infiltração e/ou evapotranspiração. Porém, estes métodos 

podem ser mais caros e mais complicados de serem utilizados para uma escala regional, sendo utilizados 

os métodos indiretos, como modelos numéricos (Weiss e Gvirtzman 2007), balanço hídrico em bacia 

hidrográfica e análise de hidrogramas (Pessoa 1996, Oliveira et al. 2005) ou técnicas de balanço químico 

ou isotópico e traçadores (Freitas 2010, Mourão 2010, Santos 2012). Apesar destes métodos também 

serem utilizados em aquíferos cársticos, principalmente traçadores, análise de hidrogramas de nascentes 

(Ford e Williams 2007), ou variação do nível d’agua (Haji Karimi 2012), quase todos não proporcionam 
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uma distribuição espacial adequada da taxa de recarga para este tipo de aquífero. Andreo et al. (2008) 

desenvolveram um método buscando solucionar este desafio que considera as características do terreno, 

especificidades do carste e cálculos estatísticos dos fatores que interferem na recarga, resultando em um 

mapa de distribuição da recarga do aquífero cárstico. 

Feitosa et al. (2008) citam algumas técnicas para obter os dados para construção do modelo 

conceitual, como: 1) mapa geológico-estrutural e seções verticais, mostrando a geometria, espessura das 

unidades hidroestratigráficas e contornos do sistema; 2) mapa topográfico com a drenagem superficial 

e divisores de água; 3) nível freático e mapas potenciométricos; 4) hidrogramas dos rios (principalmente 

para aquíferos cársticos, pois podem ajudar na interpretação do volume de carstificação e condições de 

fluxo); 5) testes de aquífero para calcular parâmetros hidrodinâmicos de cada unidade hidrogeológica, 

6) caracterização hidroquímica por meio de análise de amostras de água em laboratório etc. 

Outras técnicas podem ser utilizadas, como modelagem geológica 3D (Thornton et al. 2018), 

da qual é possível ter uma visão tridimensional das unidades hidrogeológicas, além de ser possível 

exportar os dados para softwares de modelagem numérica de fluxo. Mapa de lineamentos também são 

muito utilizados como suporte no entendimento do contexto geotectônico e estrutural da região (O’Leary 

1976; Cook 2003), ou na associação do potencial hídrico do aquífero e produtividade dos poços (Alonso-

Contes 2011; Mendes et al. 2016; Brito 2018). 

Para aquíferos cársticos, alguns métodos precisam ser adaptados, como os testes de aquífero que 

normalmente são utilizados para calcular os parâmetros hidrodinâmicos do aquífero. No carste, mesmo 

testes de longa duração (72h) podem não demonstrar o comportamento do aquífero como um todo, 

necessitando de outras técnicas, como o método de zona de captura para calcular parâmetros 

hidrodinâmicos em uma escala regional, demonstrada por Galvão et al. (2017a). Análises hidroquímicas 

e isotópicas também podem ser uma importante ferramenta para mapear zonas de recarga e conexões 

hidráulicas entre diferentes aquíferos (Galvão et al. 2017b). Teste com traçadores são fundamentais 

quando se deseja mapear conexões dentro do aquífero cárstico, ajudando no entendimento da direção de 

fluxo local e regional, assim como estimação da velocidade de fluxo e outras propriedades do aquífero 

(Auler 1994). O monitoramento automático da variação da vazão de nascentes cársticas ou variação do 

nível d’água em piezômetros, utilizando sensores e dataloggers, durante as estações de um ano 

hidrológico ou durante fortes tempestades, também é muito utilizado. A análise da curva de recessão da 

vazão ou do nível d’água apresenta diferentes declividades ou padrões, sendo uma importante 

ferramenta para cálculo de recarga, estimação de parâmetros hidrodinâmicos e armazenamento em 

diferentes porosidades do aquífero. Essa técnica é ainda mais eficaz quando combinada com a análise 

concomitante de parâmetros físico-químicos da água. (Ford e Williams 2007; Goldscheider e Drew 

2007). A modelagem geológica em região cárstica também tem suas peculiaridades devido à 

complexidade do aquífero. Ao mesmo tempo que o modelo precisa ser grande o suficiente para abranger 

todas as conexões hidráulicas, que podem estar a quilômetros de distância e ultrapassar divisores 
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topográficos, precisa de uma topografia de alta resolução, e as estruturas que interferem na direção e 

comportamento do fluxo devem ser precisamente caracterizadas (Thornton et al. 2018).  

2.3 – MODELAGEM GEOLÓGICA 

A modelagem geológica consiste na representação da geologia em blocos diagramas 3D, sendo 

úteis e importantes para o entendimento da geometria de unidades geológicas e do contexto tectônico-

estrutural, podendo ser aplicada em vários temas, como hidrogeologia, modelagem numérica de fluxo, 

pesquisa mineral, avaliação de recursos minerais, exploração de petróleo etc. (Hassen et al. 2016; 

Thornton et al. 2018). 

Os modelos geológicos tradicionais utilizavam o método de modelagem explícita, no qual é 

preciso digitalizar grande quantidade de seções, conectando pontos, implicando em muito tempo de 

trabalho. Atualmente, com a evolução de métodos de interpolação geoestatísticos, consegue-se utilizar 

dados de contatos geológico e medidas estruturais bem espalhadas pela área de estudo, para modelar 

superfícies implícitas por meio de algoritmos, geoestatística e cokrigagem (Cowan et al. 2003). Vários 

são os softwares que realizam este tipo de modelagem implícita, como Leapfrog, GOCAD, 

Geomodeller, e Encom Model Vision (Olaniyan 2014). Os principais benefícios desse tipo de 

modelagem são a possibilidade de imposição de condições geológicas no programa computacional, 

contatos litológicos e dados estruturais podem ser interpolados simultaneamente, e a rápida atualização 

do modelo em caso de aquisição de novos dados (Thornton et al. 2018). 

O método mais utilizado em modelagem implícita é o do campo potencial de interpolação, 

bastante discutido por Lajaunie et al. 1997; Cowan et al. (2003); Chilès et al. (2004); Mcinerney et al. 

(2005) e Calcagno et al. (2008). Contatos litológicos e dados estruturais são interpolados em funções de 

cokrigagem para produzir um campo escalar 3D, ou campo potencial, no qual: 

• Os dados de contato para cada unidade geológica estão inseridos em uma mesma superfície 

equipotencial do campo potencial; 

• Os dados estruturais são ortogonais a um plano tangencial local para o campo potencial e 

definem sua orientação por meio de gradiente ou derivada da função escalar (Figura 2.13). 

Deste modo, um contato geológico (ou um plano de falha) pode ser tratado matematicamente 

como uma isosuperfície, enquanto a falha é uma descontinuidade de um campo escalar definido em um 

espaço 3D, chamado de campo potencial. Em matemática, uma superfície implícita é uma superfície em 

um espaço euclidiano definido por uma equação diferencial parcial (o espaço euclidiano é determinado 

por três coordenadas: X, Y, Z). Vários campos potenciais podem ser combinados no mesmo modelo 

para, por exemplo, reconstruir complexas séries geológicas com relações erosivas e/ou concordantes. 
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Figura 2.13 – a) pontos de contatos litológicos e dados estruturais formando um campo potencial; b) isolinha ou 

contato litológico traçado de acordo com o campo potencial (Mcinerney et al. 2005). 

Os dados de contatos litológicos podem ser derivados de mapas geológicos ou de perfis de 

sondagens e poços por exemplo (Figura 2.14) (Cowan et al. 2003). Após computar o modelo, as 

superfícies são transformadas em volumes a partir de um método chamado "marching cube", que é um 

algoritmo da computação gráfica para a extração de malhas geométricas de isosuperfícies a partir de um 

campo escalar tridimensional (algumas vezes chamados de voxels) (Thornton et al. 2018). 

 

Figura 2.14 – Corpo de depósito de ouro modelado utilizando dados de sondagens e modelagem implícita (Cowan 

et al. 2003). 

Com dados geológicos em superfície e subsuperfície é possível criar seções (Figura 2.15) que 

passam pelos pontos selecionados e inserir mais dados como forma de interpretação do autor do modelo, 

baseado em outras informações da região, como geofísica e análise de sensoriamento remoto por 

exemplo (Caumon 2009). Alguns softwares, como o Geomodeller, permitem a modelagem e inserção 

de falhas finitas e infinitas, de modo que é preciso inserir 3 componentes dos raios da elipse formada 

pela falha, direção do plano da falha e seu comprimento (Chilès et al. 2004). É possível definir as 

relações estratigráficas, que podem ser onlap (estratos ou litologias concordantes), erode (estratos ou 
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litologias erosivas, ou seja, mais novas) e até mesmo intrusivas, que são camadas erosivas, mas que 

apresentam mergulho radial, formando um corpo intrusivo (Calcagno et al. 2008) (Figura 2.16). 

 

Figura 2.15 – Processo de modelagem geológica estrutural utilizando contatos litológicos, falhas, seções e mapa 

geológico (Caumon 2009). 

 

Figura 2.16 – Técnicas e condições estabelecidas durante a modelagem geológica (retirado de Calcagno et al. 

2008). 



 

CAPÍTULO 3   

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1.1 –Localização e Acesso 

A área de estudo localiza-se na porção central do município de Sete Lagoas, englobando toda a 

região urbana. O município pertence ao estado de Minas Gerais, Brasil, e localiza-se a 70 km noroeste 

da capital, Belo Horizonte. Seus acessos principais são pela rodovia MG-424, saindo de Belo Horizonte, 

passando por Pedro Leopoldo, Matozinhos e Prudente de Morais, ou pela rodovia BR-040, além da MG-

238 para quem sai de outras regiões (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1 – Localização da área de estudo, município de Sete Lagoas e suas principais vias de acesso. 

3.1.2 – Uso e Ocupação 

O município possui uma população estimada de 236.000 habitantes e área de 537 km² (IBGE 

2017), enquanto a área de estudo tem 252 km². Sete Lagoas, é considerada uma cidade média, se 

desenvolveu econômica e demograficamente muito rápido, apresentando um crescimento urbano 

acelerado e com grande potencial por se tratar de uma cidade com setores industrial, agropecuário e de 

serviços dinâmicos. O setor agropecuário se destaca nessa região pelo fato de estar inserido na segunda 

maior bacia leiteira de MG, além da contribuição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) na atividade agrícola (Alves 2007). Outra contribuição para a intensa urbanização de Sete 
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Lagoas é a presença de inúmeras indústrias de grande porte, como a Bombril, Iveco (FIAT), Itambé, 

Trevo Alimentos e Ambev, além das indústrias de mineração de calcário e siderurgia. 

De acordo com Tuller et al. (2010), a vegetação predominante é o cerrado, constituído de árvores 

com alturas variáveis e espaçadas, onde as copas não se tocam. Nas áreas de ocorrência dos calcários, 

crescem as chamadas “florestas secas”, compostas de grandes árvores com folhas pequenas, arbustos e 

cipós. No restante da área, predominam pastagens para a criação bovina. Entretanto, Pessoa (1996) notou 

um processo avançado de exploração e uso da terra, em decorrência da diversificada e intensa atividade 

econômica, ocasionando devastação da vegetação nativa. 

O mapa de uso e ocupação do solo foi subdividido em diferentes classes, as quais foram 

mapeadas e obtidas as porcentagens de ocupação na área de estudo, como lagoas (0,4%), mineração de 

calcário (0,5%), vegetação densa e arbórea (45,7%), vegetação rasteira, pasto ou agricultura (32,4%), 

área urbana, rocha exposta ou nuvens (8,7%), e solo exposto (12,3%). 

 

Figura 3.2 – Mapa de uso e ocupação do solo da área de estudo. 
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3.1.3 – Aspectos Fisiográficos 

A altitude da área varia de 670 a 1070 m, diminuindo de sul/sudoeste para norte/nordeste, onde 

as elevações mais altas estão localizadas no cume da Serra de Santa Helena, localizada na porção oeste 

do município. A paisagem geomorfológica da região é resultado da dinâmica de processos 

morfogenéticos associados à geologia local bem discutida por Pessoa (1996), Leão (2008), Tuller et al. 

(2010) e Galvão (2015). É caracterizada por um padrão representado por fraturas, falhas, altos e baixos 

estruturais do embasamento cristalino e a dissolução de calcários. A característica natural de dissolução 

dos calcários é um dos principais fatores que influenciam no padrão geomorfológico da área. O relevo 

cárstico da região resultou na formação de cavernas, paredões, dolinas, sumidouros, pouca drenagem 

superficial e bacias de drenagem fechadas. Essas feições são muito afetadas pelo padrão estrutural da 

área, seguindo, preferencialmente, as direções das falhas e fraturas. 

 Outro padrão de relevo existente na área é o relevo ondulado, colinoso e rebaixado, 

desenvolvido sobre rochas pelíticas de baixa permeabilidade da Formação Serra de Santa Helena. Possui 

vales abertos e a drenagem geralmente obedece a um padrão dendrítico. Na região sul da área, o relevo 

correspondente das rochas do Complexo Belo Horizonte apresenta-se em uma área 

geomorfologicamente arrasada, com morros ondulados e localmente ocorre uma morfologia na forma 

de cristas finas e alongadas derivada da intrusão de diques. Também possui um padrão de drenagem 

dendrítica com vales abertos. 

O clima da região é tropical semiúmido, geralmente quente com verões chuvosos e invernos 

secos (Tuller et al. 2010). A precipitação média anual é de 1321 mm. Na região há duas estações bem 

definidas, a seca, de abril a setembro, com precipitação mínima de 5 mm em junho, e a estação úmida, 

de outubro a março, com 91% da precipitação anual e precipitação máxima de 324 mm em dezembro. 

A temperatura média da região é de 21,7 °C, sendo fevereiro o mês mais quente do ano com temperatura 

média de 23,7 °C, e junho o mês mais frio, com temperatura média de 18,3 °C (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Médias mensais da precipitação e temperatura de Sete Lagoas de 1993 a 2016, da estação 

meteorológica e climatológica Sete Lagoas, código OMM: 83586 (INMET). 
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O município está localizado nos domínios das sub-bacias do rio Paraopeba e rio das Velhas, 

separadas pela Serra de Santa Helena que, por sua vez, pertencem à bacia hidrográfica do rio São 

Francisco (Figura 3.4). A bacia mais importante para a cidade de Sete Lagoas é a bacia do ribeirão 

Jequitibá e seus afluentes, ribeirões Paiol, Matadouro e o Córrego Vargem do Tropeiro, desaguando no 

rio das Velhas. Suas cabeceiras nascem nas cotas mais altas do município, cerca de 1100 m de altitude, 

ocupando aproximadamente 80% de Sete Lagoas. A bacia do rio Paraopeba é representada no município 

pelo ribeirão São João, na parte oeste do município, e seus afluentes são os ribeirões dos Macacos, 

Inhaúma e o Córrego da Lontra. Em termos de volume, esses afluentes são pouco expressivos, tendo 

parte de suas cabeceiras em regime intermitente nos períodos de estiagem (Pessoa 1996 e Botelho 2008). 

 

Figura 3.4 – Principais rios e sub-bacias do município de Sete Lagoas (modificado da ANA 2017). 

3.2 – CONTEXTO GEOLÓGICO 

A área de estudo compreende as rochas pelito-carbonáticas do Grupo Bambuí, sobrepostas ao 

embasamento gnáissico-migmatítico, o qual se apresenta localmente cortado por diques básicos e veios 

quartzo-feldspáticos de extensão regional (Pessoa 1996; Tuller et al. 2010). Sete Lagoas está localizada 

no extremo sudeste do Cráton São Francisco, consolidado ao final da orogênese brasiliana, no 
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neoproterozoico, delimitada, nessa região, pela Faixa Araçuaí e Faixa Brasília (Figura 3.5) (Almeida 

1977; Alkmim et al. 1993; Tuller et al. 2010).  

O Grupo Bambuí já foi estudado e revisado por diversos pesquisadores, dentre eles: Branco e 

Costa (1961), Oliveira (1967), Schöll (1976), Dardene (1978), Alkmim et al. (1989) e CPRM (2003). 

De acordo com Alkmim et al. (1989), essa porção do cráton pode ser dividida em quatro grandes 

compartimentos estruturais (Figura 3.5), os compartimentos W e E, áreas de influência da Faixa Brasília 

e Faixa Araçuaí, respectivamente, e os compartimentos centrais C1 e C2, onde as rochas encontram-se 

relativamente indeformadas. 

 

Figura 3.5 – Contexto geotectônico da região de estudo (modificado de Alkmim 1993). 

A intensidade da deformação é centrífuga, sempre aumentando a partir do interior do cráton em 

direção às faixas móveis (Tuller et al. 2010). No caso da região de Sete Lagoas, a vergência tectônica é 

de leste para oeste. Sete Lagoas está localizada a oeste do compartimento E, quase no limite com o C2, 

por isso essa região apresenta um grau de deformação mais baixo.  

CPRM (2003) identificou três etapas de deformação, em ordem de manifestação, uma 

distensiva, compressiva e outra distensiva. Previamente a essas fases, antes da deposição da Bacia do 

São Francisco, destaca-se a foliação ou bandamento gnáissico por quase todo o Complexo Basal e feixes 

de diques de rochas básicas, revelados em traços marcantes nas fotografias aéreas, com orientação 

NNW-SSE, e veios de quartzo de direção ENE-WSW. A primeira etapa caracteriza-se por falhamentos 

extensionais de alto ângulo (também NNW-SSE), com mergulho para leste, que evoluíram, pelo menos 

em parte, durante a sedimentação inicial das sequências pelítico-carbonáticas do Grupo Bambuí. A 

segunda etapa corresponde ao cisalhamento compressivo de baixo ângulo, com orientação N-S, 
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caracterizada por falhas de empurrão sub-horizontais, zonas de cisalhamento interestratais (principais 

mecanismos dissipadores das tensões advindas da colisão a leste) e dobras, cujo embasamento não foi 

envolvido, configurando uma tectônica do tipo epidérmica (thin-skinned). Por último, ocorreu 

movimentos extensivos de blocos do embasamento que resultou em antiformes e sinformes de eixo E-

W e falhas de rejeito normal. Além destas estruturas, foram identificadas fraturas associadas com zonas 

de cisalhamento rúpteis que cortam várias camadas ou a totalidade dos afloramentos, com mergulhos 

subverticais e direções principais N10-20W, N50-60E e E-W. Outras direções de fraturas impressas nas 

rochas do Grupo Bambuí são N50-60W, N20-40E e N0-20W. 

De acordo com CPRM (2003) e Tuller et al. (2010), Sete Lagoas está inserida em um domínio 

transicional (Figura 3.6) com intensidade de deformação variando de moderado a fraco, possibilitando 

ainda o reconhecimento da trama sedimentar e feições mesoscópicas (dobras, falhas, boudins) 

envolvendo poucos estratos. As dobras são apertadas e assimétricas, em vez de isoclinais recumbentes, 

como acontece mais à leste. Rochas do embasamento ocorrem em pequenas janelas estruturais e 

balizando o sul do domínio. As litologias da Formação Serra de Santa Helena apresentam dobras 

assimétricas com vergência para oeste ainda influenciadas pelos deslizamentos interestratais. A base do 

Membro Pedro Leopoldo está intensamente deformada, marcada pelo descolamento basal. Nas litofácies 

do Membro Lagoa Santa, a foliação S1 é vista localizadamente, sendo mais comum o desenvolvimento 

de zonas de cisalhamento interestratais. 

 

Figura 3.6 – Divisão dos domínios estruturais feito por CPRM (2003), no projeto VIDA. Sete Lagoas se encontra 

no domínio intermediário com deformação moderada a fraca. 
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Os sedimentos do Grupo Bambuí foram depositados na bacia do rio São Francisco, em uma 

plataforma epicontinental estável, de baixo gradiente e em condições de águas rasas, o que explica a 

ocorrência regional das litofácies (Schobbenhaus, 1984). Estratigraficamente, houve três megaciclos 

sedimentares regressivos: 1) carbonático (Formação Sete Lagoas); 2) argilo-carbonático (formações 

Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré); e 3) argilo-arenoso (formações Serra da Saudade e Três 

Marias) (Galvão 2015). 

O Grupo Bambuí é composto, da base para o topo, pelas seguintes formações: Carrancas, 

representada pelas fácies conglomerática e pelítica; Sete Lagoas, depositada em ambiente marinho 

plataformal, subdividida em dois membros, Pedro Leopoldo, inferior, constituído de calcilutitos, 

calcissiltitos e siltitos, e Lagoa Santa, superior, composto de calcarenitos finos a médios localmente 

estromatolíticos; Serra de Santa Helena, representada por siltitos argilosos e margas; Lagoa do Jacaré, 

constituída de calcarenitos oolíticos e intraclásticos, localmente estromatolíticos, e Serra da Saudade, 

composta de siltitos e arenitos argilosos (Tuller et al. 2010). 

Na região de estudo, as rochas apresentam a seguinte distribuição estratigráfica, da base para o 

topo, de acordo com o mapa geológico feito por Galvão (2015), escala 1:25.000 (Figura 3.7), que teve 

o objetivo de atualizar e detalhar o mapa feito por Tuller et al. (2010): 

1) Embasamento cristalino (Complexo Belo Horizonte): ocorre somente na região sul da área 

de estudo, podendo ser encontrado exposto em pedreiras ou bastante intemperizado/semi-alterado, mas 

quase sempre conservando a estruturação. Compreende um conjunto ou associação de rochas gnáissicas 

diversas que se misturam a porções granitoides e a zonas migmatizadas com característica 

polimetamórfica pertencentes à unidade geotectônica correspondente ao Cráton do São Francisco. Este 

complexo foi intensamente afetado por injeções básicas que provocaram o aparecimento de um enxame 

de diques de rochas básicas (CPRM 2003). Quando observadas as condições altimétricas detectadas por 

meio de poços tubulares, apresenta-se bastante escalonado, evidenciando sinais de basculamento em 

blocos, cujo contato com as rochas supracrustais ocorre de forma discordante e brusca. As fraturas 

presentes neste complexo são mais frequentes junto às zonas migmatizadas, ocorrendo preenchimento 

por calcita ou veios quartzo-feldspáticos e pegmatoides (Pessoa 1996). Cordani et al. (1980) 

encontraram uma isócrona de 2,1 Ga e RI = 0,715 para os gnaisses da região de Sete Lagoas e Teixeira 

et al. (2000) registraram idades TDM variando entre 3,4 e 3,1 Ga, indicando evolução prolongada para o 

Complexo Belo Horizonte. 

2) Formação Sete Lagoas: a deposição se processou em um ambiente desde inframaré profunda 

até supramaré, com influência de ondas de tempestades e de maré. Trata-se de uma plataforma em rampa 

com sedimentação carbonática-siliciclástica (Tuller et al. 2010). As idades vão de 740±22 Ma (Babinski 

et al. 2007), baseado em análise Pb-Pb, a 630 Ma (Caxito et al 2012), baseado em dados de C-O-Sr ou 

até 540 Ma, por meio de investigações paleontológicas (Warren et al. 2014). Essas rochas ocorrem, 

principalmente, nas porções central e oeste do município de Sete Lagoas e na base da Serra de Santa 
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Helena, sendo que, na porção central, está coberta por sedimentos inconsolidados. O contato inferior 

com o embasamento é abrupto, discordante e tectônico com falhas. O contato superior com a Formação 

Serra de Santa Helena também é abrupto ou gradual em algumas regiões (Galvão 2015). A Formação 

Sete Lagoas é dividida nos membros Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. 

2.1) Membro Pedro Leopoldo: de acordo com Vieira et al. (2007), esse membro pode ser 

dividido em quatro fácies, das quais Galvão (2015) identificou somente três no município de Sete 

Lagoas: Fácies 1, consiste em calcilutito cinza claro a bege, com intercalações de pelito amarelo e 

marcas de onda truncadas, e sedimentação plana de maré, com possível influência de tempestades; 

Fácies 2, com cristais de aragonita, acamamento tabular e/ou camadas de sedimentação de ambiente 

aquático profundo; e Fácies 3, dolomitos dispostos em camadas sobrepostas com espessura métrica a 

submétrica. Galvão (2015) identificou importantes dissoluções desenvolvidas em planos de acamamento 

(mais frequente) e em fraturas subverticais preenchidas por material terroso, indicando maior 

suscetibilidade a desenvolvimento de condutos. A média dos planos de acamamento medidos para esse 

membro foi N180/04. 

2.1) Membro Lagoa Santa: Galvão (2015) encontrou as duas fácies adotadas por Vieira et al. 

(2007): Fácies 5, calcarenitos e calcisiltitos pretos, com laminação plano-paralela, truncamento de ondas 

e estratificação cruzada de médio porte; e Fácies 6, estromatólitos bem preservados de ambiente plano 

de maré. A média dos planos de acamamento medidos foi de N60/24. 

3) Formação Serra de Santa Helena: o ambiente de sedimentação da Formação Serra de Santa 

Helena é marinho moderadamente profundo a raso, de baixa energia, abrangendo as zonas de inframaré, 

intermaré e supramaré. A estrutura mais proeminente é o acamamento, quase sempre sub-horizontal, 

podendo ocorrer estratificação cruzada ou dobras abertas. O contato com a Formação Sete Lagoas é 

abrupto e concordante, ou gradual, em algumas regiões, enquanto o contato com o embasamento é 

abrupto e discordante por meio de falhas de empurrão. As principais litologias encontradas são siltitos 

argilosos cinza ou cinza-esverdeados, finamente laminados, mostrando ou não clivagem ardosiana. 

Ocorrem intercalações milimétricas de argilitos e outras de arenito fino cinza-claro, geralmente, 

descontínuas. Óxidos de manganês e de pirita podem ocorrer nos planos de acamamento e em fraturas. 

Arenitos finos a muito finos, micáceos, friáveis, de cor esverdeada, rósea e amarelada são escassos, 

ocorrendo em lâminas e/ou camadas geralmente descontínuas intercaladas nos pelitos (Tuller et al. 

2010). Galvão (2015) também observou fraturas verticais preenchidas por veio de quartzo e, localmente, 

veios de pegmatitos ricos em grãos de feldspato e calcita. A média dos planos de acamamento medidos 

nessa formação foi de N60/03. 

4) Cobertura cenozoica: essa unidade ocorre, principalmente, na região central do município, 

cobrindo a Formação Sete Lagoas, e onde está localizada grande parte da malha urbana, além de ocorrem 

também nas drenagens e terraços dos rios. Pode ser dividida em: 1) cobertura detrítica, composta por 

sedimentos inconsolidados de cor vermelha, areno-argilosos com níveis de cascalho, e laterização com 
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formação de canga em algumas regiões; 2) terraços aluviais dos grandes rios, como rio das Velhas e 

Paraopeba, podendo chegar até 5 m de espessura. São constituídos de material argilo-arenoso 

semiconsolidado de cor esbranquiçada, amarela ou avermelhada; 3) aluviões, que ocorrem ao longo dos 

meandros dos grandes rios, compostos de areia fina a grossa, com níveis descontínuos de seixos de 

quartzo arredondados e mal selecionados, além de placóides de siltitos ou arenito (Tuller et al. 2010; 

Galvão 2015). Na região central, pode chegar até 40 m de espessura. 

 

Figura 3.7 – Mapa geológico e feições cársticas, 1:25.000, do município de Sete Lagoas, área urbana e área de 

estudo (modificado de Galvão 2015). 

A Formação Sete Lagoas, assim como a Formação Serra de Santa Helena, seguem o caimento 

da bacia, sendo mais finas na borda da bacia, sudoeste da região de estudo e se tornam mais espessas 

para o nordeste. Pessoa (1996) e Galvão (2015) interpretaram a região como um sistema de falhas, 

formando grabens e horsts, devido à mudança brusca da profundidade do embasamento em curtas 

distâncias (Figura 3.8). A região urbana está inserida em um graben, no qual foram depositados 

sedimentos inconsolidados. A Serra de Santa Helena foi interpretada como um horst que elevou toda a 

sequência estratigráfica. 
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Figura 3.8 – Mapa de lineamentos e fraturas evidenciando um graben na região central do município, englobando 

grande parte da área urbana (Galvão 2015). 

3.3 – CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

Os estudos mais relevantes em relação à hidrogeologia da região de Sete Lagoas foram feitos 

por Pessoa (1996) e Galvão (2015). Eles classificaram a região em três tipos de aquíferos, da base para 

o topo: aquífero fissural das rochas do embasamento cristalino; aquífero cárstico, composto pelas rochas 

carbonáticas das Formação Sete Lagoas; e o aquífero poroso, formado pelos sedimentos inconsolidados, 

ocorrendo, principalmente, na região central da área urbana de Sete Lagoas (Figura 3.9). O aquífero 

cárstico está conectado com o aquífero fissural, formando um sistema aquífero cárstico-fissural, porém, 

possuem condições de fluxo e propriedades muito distintas. Na região central de Sete Lagoas, o aquífero 

poroso também se conecta com o aquífero cárstico, pois, nessa região, houve um hiato deposicional ou 

erosão das rochas da Formação Serra de Santa Helena, considerada como um aquitarde que separa os 

dois aquíferos. 

Dos três aquíferos, o mais importante em relação ao fluxo regional, com maior potencial hídrico 

para abastecimento de água de Sete Lagoas é o aquífero cárstico. Nessa região, a matriz dos calcários 

tem porosidade e condutividade hidráulica quase inexistentes, em torno de 3% (Peñaranda 2016) e 10-9 

m/s (Galvão et al. 2015a), respectivamente, sendo similar ao de rochas graníticas. Isso se deve ao evento 

tectônico compressivo, no Brasiliano, que fez com que a calcita se recristalizasse, diminuindo a 

porosidade, além de ter ocorrido o preenchimento das fraturas por calcita e veios de quartzo. Por isso, o 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 91p. 

35 

 

fluxo de água subterrânea principal se limita quase que integralmente aos condutos formados nos planos 

de acamamento fraturados, especialmente do Membro Pedro Leopoldo, correspondendo aos horizontes 

mais susceptíveis à carstificação, como proposto por Filipponi (2009), e às fraturas verticais, que servem 

para aumentar a interconectividade e permeabilidade do aquífero. No caso do Membro Lagoa Santa, as 

principais feições (cavernas e grutas secas) foram interpretadas como antigos paleocondutos por onde a 

água era transmitida (Galvão 2015). Em relação ao aquífero fraturado, a água percola entre as fraturas 

subverticais, sendo que as condições de fluxo, armazenamento e permeabilidade vão depender, 

principalmente, da densidade, interconectividade e abertura das fraturas. O aquífero poroso, composto 

pelos sedimentos inconsolidados, possui velocidade de fluxo mais lenta, porém tem maior capacidade 

de armazenar a água. Apesar dos aquíferos serem conectados em algumas regiões, as condições e 

direções de fluxo locais podem ser muito diferentes em cada tipo de aquífero. No aquífero cárstico, o 

fluxo é turbulento nos condutos e fraturas abertas, enquanto nos aquíferos poroso e fraturado o fluxo 

tende a ser mais laminar, podendo ser turbulento em algumas fraturas mais abertas. 

Na região central do município, interpretada por Galvão (2015) como um graben limitado por 

falhas, e onde o calcário está coberto por sedimentos inconsolidados (Figura 3.9), a água da chuva foi 

acidificada por ácidos húmicos ao percolar pela espessa camada de sedimentos, resultando na 

carstificação mais intensa e formação de condutos mais espessos, os quais se afinam ao seguirem para 

direção nordeste. Foram mapeados dois condutos principais, sendo que o primeiro, mais raso, possui 1 

a 8 m de espessura, e o segundo, 10 a 20 m mais profundo, varia de 0,2 a 1 m de espessura. 

A recarga dos aquíferos em Sete Lagoas ocorre tanto de forma direta (autogênica), pelos 

sumidouros, dolinas, cavernas ou afloramentos de calcário na superfície, como indireta (alogênica), 

passando pelos sedimentos inconsolidados, rochas da Formação Serra de Santa Helena ou fraturas do 

embasamento aflorante. A descarga principal do aquífero cárstico na área de estudo é a captação de água 

dos poços, havendo apenas algumas nascentes cársticas cadastradas por Pessoa (1996). Outras nascentes 

ocorrem no contato da cobertura cenozoica com alguma lente ou litologia menos permeável, além das 

nascentes no manto de intemperismo do embasamento. A Serra de Santa Helena atua como divisor de 

águas superficial e subterrânea, onde a água escoa para as drenagens de regiões mais baixas ou podem 

infiltrar na base através de fraturas, sumidouros, afloramentos. 

O balanço hídrico climatológico da região foi baseado nos dados da estação meteorológica e 

climatológica de Sete Lagoas, de 1993 a 2016, coordenadas em graus decimais -19,46 S e -44,25 W, 

altitude 732 m, código OMM: 83586 (Tabela 3.1). A evapotranspiração potencial e real foram calculadas 

por meio do método de Thornthwaite & Mather (1955), considerando a capacidade de campo média 

para o solo de Sete Lagoas de 225 mm, calculada por Pessoa (1996). O excedente hídrico para o período 

analisado é da ordem de 406 mm/ano, ou aproximadamente 31% da precipitação, inicia em dezembro e 

se estende até março. Com a diminuição das chuvas e decréscimo da temperatura, a água no solo é 

retirada lentamente pela vegetação, de maneira que os maiores déficits ocorrem em agosto e setembro. 
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A reposição de água no solo se inicia a partir de novembro, quando a precipitação se torna maior que a 

evapotranspiração, até atingir o valor de capacidade de campo do solo. 

Pessoa (1996) calculou o fluxo de base do ribeirão Jequitibá pela análise do hidrograma do 

córrego, que é considerado como o escoamento subterrâneo principal da bacia. Ao considerar os 

resultados do balanço hídrico, o escoamento superficial, fluxo de base calculado e captação de água dos 

poços de bombeamento, Pessoa (1996) verificou uma taxa de recarga para o aquífero cárstico de 19,8% 

da precipitação média anual, sendo que 15,3% é destinada ao fluxo de base do ribeirão Jequitibá que 

desagua no rio das Velhas, 2,4% ou 1,64 x 107 m³/ano para captação de água por meio de poços tubulares, 

e 2,1% para recarga do aquífero cárstico profundo. 

Tabela 3.1 –Balanço hídrico climatológico de 1993 a 2016 para o município de Sete Lagoas (INMET 2019) e 

capacidade de campo de 225 mm (Pessoa 1996). 

Mês 
Precipitação 

(mm) 

Temperatura 

(°C) 

ETP 

(mm) 

ETR 

(mm) 

EXC 

(mm) 

DEF 

(mm) 

RET 

(mm) 

REP 

(mm) 

Jan 256 23 115 115 141 0 0 0 

Fev 142 24 103 103 39 0 0 0 

Mar 175 23 104 104 71 0 0 0 

Abr 54 22 85 83 0 -2 -29 0 

Mai 25 19 62 55 0 -7 -30 0 

Jun 5 18 50 35 0 -15 -30 0 

Jul 6 18 52 31 0 -21 -25 0 

Ago 9 20 64 33 0 -31 -24 0 

Set 39 22 84 55 0 -30 -16 0 

Out 82 23 105 89 0 -16 -7 0 

Nov 204 23 102 102 0 0 0 103 

Dez 324 23 111 111 155 0 0 58 

Total 1321 23 1037 915 406 -122 -161 161 

 

O fluxo regional segue o caimento da bacia e as direções das fraturas e falhas principais, com 

orientação para NE (Figura 3.9). Porém, é possível perceber que há um desvio do fluxo para região 

central da área urbana, onde estão concentrados poços de bombeamento com alta vazão, gerando um 

grande cone de rebaixamento do nível d’água causado pela interferência dos poços. 

De acordo com Galvão (2015), grande parte das águas subterrâneas na região são classificadas 

como de tipo Ca2+ - HCO3
-, associadas aos calcários da Formação Sete Lagoas. As águas do 

embasamento e perto da Serra de Santa Helena são enriquecidas em Mg2+. Estes diferentes tipos de água 

podem se misturar com águas mais enriquecidas em Ca2+ e Na+, resultando em outros tipos de 

composição. As misturas de águas podem indicar interconexões entre os aquíferos. Um exemplo é a 

presença de NO3
- na água subterrânea dos condutos abaixo dos sedimentos inconsolidados no centro 

urbano, provavelmente devido a contaminações antrópicas superficiais recentes (Galvão et al. 2017). 
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Figura 3.9 - Esquema do modelo hidrogeológico conceitual de Sete Lagoas com detalhe para o fluxo subterrâneo 

através de condutos; recarga autogênica através de sumidouros e afloramentos de calcários, ou alogênica passando 

por outras litologias e sedimentos inconsolidados; e sistema de falhas dos altos e baixos estruturais, formando um 

aquífero cárstico-fissural (modificado de Galvão et al. 2017).  

Uma importante característica do aquífero cárstico de Sete Lagoas é o efeito da escala nos 

parâmetros hidráulicos. Ao contrário do esperado, a condutividade hidráulica (K), permeabilidade (k) e 

transmissividades (T) diminuem quando comparados da escala de poço para escala regional, conforme 

a Tabela 3.2. Isso se deve, provavelmente, aos valores muito baixos de porosidade e permeabilidade da 

matriz da rocha. A escala de poço de bombeamento considera os testes de bombeamento realizados nos 

poços que interceptam os condutos, por isso os valores aumentaram drasticamente. A escala regional 

considera tanto a carstificação dos condutos quanto a matriz da rocha, e quando se tem uma grande área, 
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a matriz influencia bastante nos valores globais. Outra curiosidade é o resultado do teste de 

bombeamento feito por Galvão (2015) em um conduto muito carstificado no centro da cidade, pois não 

ocorreu rebaixamento do nível d’água e apresentou resultados anômalos quando comparados com os 

outros na mesma escala (valores marcados com * na Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 – Valores dos parâmetros hidráulicos nas escalas de matriz, poço e regional (Galvão 2015). 

Escala Matriz Poço Regional 

k (m2) 1,9 x 10-16 – 4,2 x 10-15 1,2 x 10-12 – 4,2 x 10-11     

8 x 10-10 * 
1,2 – 1,8 x 10-11 

K (m/d) 1,6 x 10-4 – 3,5 x 10-3 1,0 – 36,0                 

700,0 * 
10,0 – 16,0 

T (m2/d) 1,2 x 10-2 – 2,6 x 10-1 90,0 – 3.600,0             

6 x 104 * 
750,0 – 1170,0 

 

Em relação às outras unidades, pode-se estimar os seguintes parâmetros hidrodinâmicos 

calculados por Pessoa (1996) por meio de testes de bombeamento realizados em poços representativos 

de cada unidade (Tabela 3.3): 

Tabela 3.3 – Valores dos parâmetros hidráulicos para as unidades hidrogeológicas calculados por Pessoa (1996). 

Unidade Hidroestratigráfica Transmissividade (m²/d) 
Condutividade Hidráulica 

(m/d) 

Aquitardo Serra de Santa Helena 8,7 – 10,3 0,22 – 0,26 

Aquífero Sete Lagoas 127,6 – 1405,0 1,6 – 17,6 

Aquífero Embasamento 1,4 – 38,4 0,03 – 0,77 

 

3.4 – GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM SETE LAGOAS 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas (SAAE) é uma autarquia municipal 

criada pela Lei 1.083/65, que atua desde 1969, responsável pelo serviço público de abastecimento de 

água de Sete Lagoas. Possui receita própria, derivada das tarifas de água e esgoto pagas pela população, 

porém sem fins lucrativos, sendo a receita destinada ao pagamento de despesas administrativas e de 

funcionários, manutenção do sistema de água e esgoto e para investimentos no próprio sistema (Botelho 

2008). 

As funções do SAAE como autarquia municipal são: 1) fazer estudos, projetos e executar obras 

de implantação, ampliação e manutenção dos sistemas públicos de abastecimento de água, de coleta de 

esgotos e de drenagem pluvial; 2) operar e manter os sistemas mencionados; e 3) fiscalizar e executar 

obras de saneamento básico, realizadas por meio de convênios entre o município e o governo federal 

(Botelho 2008). 

A captação de água em Sete Lagoas é feita quase inteiramente por meio de poços tubulares 

profundos. Já foram perfurados 115 poços públicos dentro da área de estudo, além dos 198 privados, 
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resultando em 313 poços (Figura 3.10), dos quais 204 estão ativos, ao considerar todos poços públicos 

ativos do SAAE, equipados (Siagas), outorgados, com processos de outorga formalizados ou em 

andamento na Supram. 

Além dos poços do SAAE e privados de outras empresas ou particulares, ainda existem os poços 

clandestinos, sem outorga. Infelizmente, não há o cadastro de todos os poços com a respectiva vazão de 

explotação, o que seria essencial para o cálculo do balanço hídrico preciso. 

A água é bombeada até a superfície por meio de bombas submersas e levada por adutoras até as 

estações elevatórias de água (EEA), onde é feito tratamento por simples desinfecção via cloração. Nesta 

etapa, são feitos o controle e o monitoramento da qualidade da água para distribuição à população. Após 

a cloração, a água é bombeada para os reservatórios, que estão instalados em pontos altos e estratégicos 

dos sistemas de distribuição para armazenamento e, então, é transportada para os usuários através das 

redes de distribuição (Galdino 2007). 

 

Figura 3.10 - Distribuição dos poços públicos (SAAE) e privados, em Sete Lagoas. 

3.5 – MAPA DE PERIGO GEOTÉCNICO E INFLUÊNCIA ANTRÓPICA 

A poluição das águas subterrâneas e a subsidência do solo ou colapsos induzidos são os efeitos 

mais perigosos da atividade humana nas regiões cársticas. O aquífero cárstico é muito vulnerável à 
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contaminação, devido ao rápido transporte do contaminante pelos fluxos concentrados em sumidouros, 

dolinas e condutos. Em Sete Lagoas, há alguns poços contaminados que foram desativados, 

provavelmente, devido à córregos ou lagoas contaminadas que estão sendo drenados por algum 

sumidouro ou “fenda” para o aquífero, como mostra Assunção (2019). 

Em relação aos abatimentos do solo, a superexplotação e o rebaixamento do nível d'água nos 

depósitos de cobertura inconsolidada sobre o calcário carstificado são as causas principais das 

ocorrências desse fenômeno em todo o mundo (Ford e Williams 2007). A incompressibilidade da água 

é uma propriedade que ajuda a sustentar os sedimentos sobrejacentes. Quando a poropressão da rocha é 

menor que a pressão atmosférica, substituindo a água por espaços vazios (ar), associado a sobrecarga de 

construções e outras atividades antrópicas, torna a estabilidade mecânica do sistema mais frágil. 

De acordo com Pessoa (1996), abatimentos de solo são citados por moradores antigos da região 

de Sete Lagoas há mais de 65 anos, evidenciando que os problemas geotécnicos no terreno cárstico é 

um processo natural, pois, na época, a cidade era muito menor e existiam poucos poços para que 

houvesse influência antrópica sobre o aquífero. Entretanto, há evidências de que, atualmente, o 

acelerado crescimento urbano e as atividades antrópicas, como mineração, construção civil e, 

principalmente, o abastecimento de água para a cidade estão afetando os aquíferos de Sete Lagoas. 

Silva (1988) registrou o maior abatimento de solo em Sete Lagoas, ocorrido no centro urbano, 

alcançando 22 m de diâmetro e 5 m de profundidade. Ele considerou esse evento geotécnico como 

natural, sem influência antrópica. Porém, as causas explicadas por ele como, por exemplo, o 

rebaixamento do nível d’água (NA), devido ao período de estiagem, podem ser aceleradas com a 

superexplotação de água, causando um maior rebaixamento do NA. 

Galvão (2015) abordou essa temática, evidenciando a influência antrópica sobre o aquífero de 

Sete Lagoas. Seu estudo inclui mapeamento geológico (1:25.000) e localização de feições cársticas, 

interpretação de fotografias aéreas, análise de perfis litoconstrutivos e perfilagem ótica de poços, 

mapeamento das estruturas em profundidade e elaboração de mapas de superfície potenciométrica. 

Foi estabelecido dois fatores principais, o fator geológico e o fator hidrogeológico. Além disso, 

foram determinados diferentes pesos para cada fator, dependendo de estruturas geológicas, feições 

cársticas, litologia, nível potenciométrico e zona de influência dos poços de bombeamento. Assim, foi 

definido peso 5 para as regiões onde o calcário está aflorante, presença de dolinas ou sumidouros, e toda 

a região onde o calcário está coberto apenas pelos sedimentos inconsolidados. Peso 3 para regiões até 

500 m próximas da região com peso 5, peso 1 para regiões com mais de 500 m de distância, e peso 0 

para as regiões onde o embasamento está aflorando. Para o fator hidrogeológico, os pesos foram 

divididos de acordo com a elevação no nível d’água, variando do maior peso, nível d’água mais baixo, 

até o menor peso, para as regiões com maior elevação do nível d’água. Assim, foi possível elaborar uma 

matriz com a somatória dos pesos de cada fator e interpolação dos mapas do fator geológico e 

hidrogeológico, resultando na Figura 3.11. 
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Com esse estudo, foi possível perceber que, apesar do perigo geotécnico referente à geologia 

local ser inerente e natural em terrenos cársticos, a influência antrópica está diretamente relacionada 

com a explotação de água do aquífero em regiões onde, provavelmente, há apenas sedimentos 

inconsolidados cobrindo a Formação Sete Lagoas, na região central do município, onde se concentraram 

todos os colapsos registrados (Galvão 2015). 

 

Figura 3.11 – Mapa de perigo geotécnico para o carste de Sete Lagoas, mostrando a localização de sumidouros e 

dos colapsos de solo induzidos (modificado de Galvão 2015). 
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CAPÍTULO 4  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi dividido em quatro etapas: 1) aquisição e tratamento dos dados; 2) análise de 

sensoriamento remoto e análise geofísica; 3) modelagem geológica; 4) confecção de mapas temáticos. 

Apesar de já existir um modelo hidrogeológico conceitual para o município de Sete Lagoas feito por 

Pessoa (1996) e Galvão (2015), este estudo atualiza o modelo na área urbana, principalmente, a 

geometria das unidades hidroestratigráficas devido à grande quantidade de perfis litológicos novos, além 

de propor um mapa de recarga, cálculo do balanço hídrico para a cidade, e nova superfície 

potenciométrica mostrando a influência dos poços na região. Por fim, foi desenvolvido um mapa de 

favorabilidade hidrogeológica a partir dos mapas temáticos elaborados e resultados da modelagem 

geológica. Após integrar todas as informações adquiridas na revisão bibliográfica mais as desenvolvidas 

neste estudo, o modelo hidrogeológico conceitual será apresentado ao longo dos resultados e discussões 

do capítulo 5, que será apresentado em formato de artigo científico. 

4.1 –AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

Essa etapa serviu de base para as outras etapas do estudo, além de fornecer informações para a 

contextualização da área de estudo. Foram coletados dados de uso e ocupação do solo e aspectos 

fisiográficos, como clima, pluviometria, vegetação e relevo, contexto geológico e hidrogeológico, que 

ajudaram na interpretação de como é o sistema de recarga do aquífero, condições de fluxo e contorno 

da bacia de estudo. 

Foram utilizadas as médias mensais de temperatura e pluviometria da estação meteorológica 

Sete Lagoas (Figura 3.3) (INMET 2019), para calcular as quantidades de precipitação e 

evapotranspiração, além de outros fatores, resultando no balaço hídrico climatológico da região. 

O tipo de vegetação existente na área foi retirado de Pessoa (1996) e Tuller et al. (2010). Porém, 

foi elaborado um mapa com base na operação das imagens de satélite Sentinel 2, retirada do Alaska 

Satellite Facility (Copernicus Sentinel Data 2018), com o objetivo de mapear os tipos de vegetação 

quanto ao seu porte e uso e ocupação do solo. 

 As drenagens e divisão das sub-bacias do município foram obtidas da Agência Nacional de 

Águas (ANA 2017) e foram necessárias na delimitação dos limites da bacia de estudo, além de serem 

utilizadas como feições na análise de sensoriamento remoto. 

A topografia da área foi retirada do raster de elevação Alos Palsar, do serviço aeroespacial 

japonês (JAXA), com resolução espacial de 12,5 x 12,5 m, a qual foi utilizada para produção do mapa 

digital de terreno com a ferramenta Hillshade do ArchGIS 10.3, necessária para análise de 

sensoriamento remoto e delimitação dos lineamentos morfoestruturais. 
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Foi utilizada uma imagem geofísica monopolar ASA (amplitude do sinal analítico) para destacar 

as estruturas profundas da região, como falhas, grabens e horsts, possibilitando a delimitação de 

lineamentos geofísicos. Foi obtida no banco de dados aerolevantados de magnetometria pertencentes à 

CODEMIG área 10 (Belo Horizonte-Curvelo-Três Marias). O voo foi realizado no ano de 2008, em uma 

altura de voo de 100 m, direção das linhas de controle E-W, direção das linhas de voo N-S, realizados 

pela LASA Engenharia e Prospecções S.A., com espaçamento das linhas de controle de 10 km, 

espaçamento das linhas de voo de 500 m, intervalo de 0,1s (mag) e 1s (gama) e apresentando linhas de 

voo de 87.212,45 km.  

Em relação ao contexto geológico, foi utilizado o mapa geológico feito por Galvão (2015), 

escala 1:25.000, do município de Sete Lagoas, cedido em formato shapefile, assim como o mapa 

estrutural com falhas, fraturas e lineamentos. Também foram utilizados o mapa geológico de CPRM 

(2003) e de Tuller et al. (2010), escalas 1:50.000 e 1:100.000, respectivamente, para complementar o 

mapa mais detalhado, além do mapa de lineamentos de Pessoa (1996). Foram obtidas as localizações 

das entradas de cavernas, dolinas e sumidouros no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas (CECAV 2009), e alguns sumidouros mapeados por Assunção (2019), além das nascentes 

cársticas cadastradas por Pessoa (1996), para delimitar as feições cársticas em superfície. Os dados 

geológicos em profundidade foram obtidos dos perfis litológicos dos poços cedidos pelo do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Superintendência Regional de Meio Ambiente – MG (Supram), 

além daqueles encontrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (Siagas), totalizando 161 

perfis litoconstrutivos dentro da área de estudos. Além desses perfis, foram cedidas 30 perfilagens óticas 

por Galvão (2015), feitas com uma câmera R-Cam 1000 e perspectiva lateral de 360 graus. Todos esses 

dados foram importantes e necessários na discretização das unidades hidrogeológicas, estruturas e zonas 

carstificadas em profundidade durante a etapa de modelagem geológica. 

O contexto hidrogeológico e geotécnico foram retirados de Pessoa (1996) e Galvão (2015), 

incluindo localização dos abatimentos de solo registrados e mapa de perigo geotécnico da região, mapa 

de superfície potenciométrica, área de influência dos poços e testes de aquífero. Estes dados resultaram 

nos parâmetros hidrodinâmicos das unidades hidrogeológicas, como porosidade, condutividade 

hidráulica (K) e transmissividade (T), nas escalas de matriz, poço e regional, além dos valores de vazão 

específica (Q/s), obtidos pelos testes de bombeamento realizados na perfuração dos poços ou alguns 

testes de vazão escalonada, resultando em 185 valores de Q/s e 32 valores de T. 

A produtividade do poço está associada tanto com as características do próprio poço, como 

potência da bomba, grau de conservação, diâmetro do furo, filtros etc., quanto com as propriedades do 

aquífero, como porosidade, permeabilidade, espessura saturada. Por isso, neste estudo, considerou-se os 

valores de transmissividade e vazão específica, que indicam a quantidade de água que passa pela seção 

do poço em um determinado tempo e a relação entre vazão de bombeamento em função do rebaixamento 

do nível d’água do aquífero. 
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Contudo, a vazão específica depende não só das propriedades do aquífero, mas também da 

eficiência do poço, ou seja, se um poço é 100% eficiente, não há perda de cargas durante o teste de 

bombeamento, resultando em um valor de Q/s máximo e mais representativo do local do poço. Se o 

poço for apenas 50% eficiente, a sua vazão específica estaria representando também os valores de perda 

de carga do poço, sendo assim menos representativo da região. Mas como não foram realizados testes 

de vazão escalonada em todos os poços para determinar sua eficiência, foi considerado que estes 

possuem aproximadamente a mesma eficiência. Dessa forma, a variação da vazão específica estaria 

relacionada apenas com as propriedades do aquífero, satisfazendo um dos objetivos deste estudo, que é 

a comparação da produtividade do poço com a favorabilidade hidrogeológica do aquífero. 

Os valores de Q/s e T foram importantes na elaboração do mapa de favorabilidade 

hidrogeológica, servindo como parâmetros para calibrar o mapa por meio do método da retroanálise, de 

maneira que os poços mais produtivos deveriam se encontrar nas regiões com maior favorabilidade 

hidrogeológica. 

 Outras informações e caraterísticas dos poços públicos foram cedidas pelo SAAE e também 

puderam ser verificadas em dois trabalhos de campo realizados em setembro de 2017 e maio de 2018, 

nos quais foi possível medir o nível dinâmico (ND) estabilizado de 54 poços. O nível estático (NE) foi 

calculado a partir da profundidade do nível d’água medido por Pessoa (1996) em 1991. Foi feita uma 

verificação dos dados dos poços quanto a sua localização e correspondência com o proprietário, 

parâmetros hidrodinâmicos e perfil litológico, de modo que, no modelo geológico, foram considerados 

apenas os poços mais confiáveis para evitar a utilização de informações incoerentes. 

Por fim, foi compilada uma planilha com todos os dados obtidos, como situação do poço, 

proprietário, coordenadas, profundidade, vazão medida e vazão outorgada, tempo de bombeamento, uso 

da água, perfil litoconstrutivo, vazão específica, transmissividade, NE e ND, etc. 

4.2 – ANÁLISE DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOFÍSICA 

Esta etapa foi essencial para interpretação do contexto geotectônico e estrutural da região, já 

que os lineamentos são reflexos de estruturas presentes na rocha (O’Leary 1976; Cook 2003). A 

interpretação dos lineamentos ajudou no processo de modelagem geológica contribuindo, em conjunto 

com os dados dos perfis litológicos, mapa geológico e superfície potenciométrica, na inferência de 

estruturas e falhas normais do embasamento cristalino. Os lineamentos também foram essenciais para a 

elaboração do mapa de favorabilidade hidrogeológica, descrito no Capítulo 4.4. Para isso, foi feita uma 

análise de sensoriamento remoto e análise de imagem geofísica na região (Figura 4.1). 

A análise de sensoriamento remoto foi feita em imagens de satélite do Google Earth e mapa 

digital de terreno (MDT) (Figura 4.1), derivado do mapa digital de elevação (MDE) Alos Palsar de 

escala 12,5 m x 12,5 m, com azimutes de insolação nas direções 0° e 270° e exagero vertical de 2x. 

Foram observadas estruturas retilíneas presentes na superfície, como diferenças topográficas bruscas, 
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drenagens retilíneas, cristas, talvegues e alinhamento de lagoas. Estas feições foram interpretadas como 

lineamentos morfoestruturais que indicam estruturas mais rasas na rocha, como fraturas, planos de 

acamamento, foliação ou a interseção dessas estruturas, podendo, inclusive, ser reflexo de estruturas 

mais profundas como ocorre na região de Sete Lagoas (Pessoa 2005). 

A imagem geofísica foi derivada de dados aerolevantados de magnetometria, que investiga as 

variações locais do campo magnético terrestre, por meio de anomalias que variam de acordo a 

susceptibilidade magnética presentes nos minerais das rochas na superfície e em profundidade. A 

magnetização dos minerais presentes nas rochas pode ser induzida ou remanescente, relacionadas com 

o campo magnético terrestre atual ou ter sido consolidada durante a formação da rocha, por exemplo 

durante a deposição dos sedimentos para a formação de rochas sedimentares, solidificação e 

resfriamento de rochas ígneas, ou ao longo de processos secundários de recristalização e metamorfismo 

(Kearey et al. 2002). A formação de alguns minerais ferromagnéticos, por exemplo a magnetita, tende 

a se concentrar em estruturas abertas e zonas de cisalhamento durante processos metamórficos 

hidrotermais (Santos 2017). Por isso, o mapa magnetométrico é bastante utilizado para a interpretação 

das estruturas profundas na região, como corpos intrusivos, falhas, dobras, contatos geológicos, grabens 

e horsts (Luiz e Silva 1995). A imagem geofísica monopolar de amplitude do sinal analítico (ASA) é 

produzida por meio da conversão dos dados dipolares em monopolares, tornando as anomalias 

simetricamente centralizadas em relação à fonte, mais nítidas e precisas (Telford et al. 1990). Durante 

a análise geofísica, buscou-se traçar os lineamentos no centro ou nas bordas das anomalias (Figura 4.1).  

Foi produzido um mapa de densidade dos lineamentos morfoestruturais e geofísicos por meio 

da ferramenta Kernel Density do ArcGIS 10.3. Em estatística, estimativa de densidade Kernel é uma 

forma não-paramétrica para estimar a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória. 

Foi considerado que cada lineamento teve valor (population) igual a 1, raio de influência (search radius) 

de 1000 m e método planar, respeitando a relação entre tamanho da área e escala de trabalho. A 

densidade em cada célula foi calculada adicionando os valores de todas as superfícies que se sobrepõem, 

resultando na unidade de km/km² de lineamentos. Foram inseridos no mapa os valores de vazão 

específica (Q/s) e transmissividade (T) para verificar uma possível relação entre os lineamentos e a 

produtividade dos poços. Posteriormente, os lineamentos morfoestruturais e geofísicos foram analisados 

em diagrama de rosetas, utilizando o software Rockworks 17, para verificar suas direções principais. 
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Figura 4.1 – Lineamentos traçados em imagem geofísica e mapa digital de terreno. 

4.3 – MODELAGEM GEOLÓGICA 

A construção do modelo geológico 3D da área de estudo foi realizada utilizando o método do 

campo potencial de interpolação, dentro do software Geomodeller, desenvolvido originalmente pelo 

serviço geológico francês (BGRM) e recentemente licenciado pela empresa Intrepid Geophysics 

(Hassen et al. 2016). O Geomodeller utiliza a interpolação e cokrigagem de contatos litológicos e dados 

estruturais para gerar superfícies implícitas no modelo.  

É possível dividir a modelagem em pelo menos duas grandes etapas, a de construção do modelo 

(Figura 4.2) e outra de verificação dos resultados (Figura 4.3). Primeiramente, foi necessário definir o 

domínio do modelo, que possui dimensões aproximadas de 15 x 16 km e 750 m de espessura, variando 

da cota 450 a 1200 m de altitude. Este domínio foi selecionado com base nos perfis litológicos dos poços 

disponíveis na área, englobando a maior quantidade de poços, porém com cuidado para não ficar muito 

grande e sair do foco do estudo, que é a área urbana de Sete Lagoas. A espessura do modelo foi de 

acordo com a cota mínima do embasamento até a cota com maior elevação na superfície topográfica. 
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Figura 4.2 – Etapas de construção da modelagem geológica. 

Após definir o domínio do modelo e importar a topografia, foi definida a estratigrafia do modelo 

com atribuição de características, observações e cores. Foram criadas 6 litologias: 1) Embasamento 

(Emb), representando rochas do Complexo Belo Horizonte; 2) Formação Sete Lagoas (FSL), composta 

por calcários compactos; 3) Zonas Carstificadas (ZC), representando a conexão entre sumidouros, 

dolinas, cavernas, fraturas e condutos; 4) Formação Serra de Santa Helena (FSSH), identificada pelo 

material alterado silte-argiloso e ardósias; 5) Epicarste, representando calcários intemperizados; e 6) 

Sedimentos Inconsolidados, que se referem ao material arenoso-conglomerático de granulometria média 

a grossa e silte. 

O mapa geológico foi importado para traçar os contatos litológicos de acordo com a necessidade 

do modelador e precisão desejada. É essencial que se faça a delimitação das falhas antes de começar a 

discretizar as seções, pois pode ser que a falha interfira em algum contato e seja preciso refazer um 

trabalho já feito. No caso deste estudo, todas as falhas são de tamanho finito e interferem apenas no 
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embasamento, com exceção de duas falhas (cor verde no mapa) que cortam também as rochas 

supracrustais, assim definidas, devido à verificação com os perfis litológicos próximos, lineamentos 

geofísicos e por terem direção E-W, correspondendo as falhas distensiva da terceira etapa de deformação 

proposta por CPRM (2003). 

 Foram importados os 161 perfis litológicos interpretados e organizados em planilhas do tipo 

Collar (coordenadas dos poços), Survey (profundidade, mergulho e azimute) e Litho (litologias e suas 

espessuras para cada perfil do modelo, do tipo from-to). Importante lembrar que as zonas carstificadas 

foram inseridas como uma nova litologia, abrangendo as entradas d’água, fendas, fraturas e cavidades 

descritas nos perfis litológicos dos poços e nas perfilagens óticas, ou dolinas, sumidouros e entradas de 

cavernas na superfície. No caso das feições cársticas próximas, mas em diferentes profundidades, elas 

foram agrupadas em uma única camada. Esse agrupamento resultou na delimitação de três zonas 

carstificadas, porém somente a mais rasa se conecta com as feições cársticas em superfície. Por exemplo, 

fraturas a 20, 23, 26, 40, 45 e 47 m de profundidade resultou em duas zonas, uma de 20 a 26 m e outra 

de 40 a 47 m. Como elas são subparalelas ao plano de acamamento da Formação Sete Lagoas e fazem 

parte dessa formação, foi necessário subdividi-la em quatro subcamadas, intercalando uma subcamada 

de calcário compacto e uma de zona carstificada. 

Foram criadas 53 seções, abrangendo todo o domínio do modelo, principalmente onde existiam 

poucos dados, para consertar as regiões onde a interpolação das superfícies não correspondia com o 

contexto geológico. Cada seção foi discretizada adicionando contatos litológicos e dados de mergulho 

associados ortogonais a direção do contato. Todas as camadas do modelo são concordantes com relação 

onlap, com exceção do embasamento, que é a única camada erosiva, podendo ser discordante. 

Após a discretização das seções, foi possível “rodar” o modelo, respeitando as características 

pré-estabelecidas de cada camada, grau de precisão do modelo ao honrar os contatos litológicos e dados 

estruturais (no caso foi escolhida a máxima precisão para os dois parâmetros), resolução 2D e 3D, raio 

de influência dos dados na função interpoladora (depende do objetivo do modelo, mas é recomendado 

que se use a extensão da caixa do modelo na diagonal), tipo de função interpoladora igual 1, pois as 

camadas tem uma tendência linear e não parabólica (Tabela 4.1).  

Tabela 4.1 – Propriedades e configurações utilizadas na modelagem geológica com Geomodeller. 

Parâmetros de modelagem 

Raio de influência dos dados (range):  22.500 m 

Grau precisão dos contatos (nugget effect):  0,000000001 

Grau precisão dos dados estruturais (nugget effect):  0,0001 

Tipo de função interpoladora (Drift degree):  1 

Controle de densidade dos dados (Simplification radius):  10 m 

Resolução espacial 2D (nodes): 1000 (u) x 150 (v) 

Resolução espacial 3D (xyz): 30 m x 30 m x 15 m 
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Além das etapas de construção do modelo, é necessário verificar a coerência do modelo em 

relação aos dados existentes e ao contexto geológico da região. Dessa forma, foram verificados se os 

contatos litológicos estavam de acordo com o mapa geológico e perfis litológicos dos poços. Foi adotado 

um erro menor que 5 m, com raras exceções, para as diferenças entre as cotas das litologias criadas pelo 

modelo e contatos litológicos dos poços. 

Com o modelo finalizado, foi possível exportar a elevação das superfícies e a espessura das 

camadas das diferentes litologias em formato .tif. O tratamento estatístico destes dados com o ArcGIS 

possibilitou a estimação da espessura máxima, mínima e média de todas as camadas para incorporação 

no modelo hidrogeológico conceitual. Além da visualização 3D do sólido geológico, cálculo de volume 

das camadas, associação com outros parâmetros para estudos geoestatísticos, o modelo possibilitou 

gerar seções geológicas em qualquer região da área de estudo, utilizadas para representar a geometria 

das unidades hidroestratigráficas, sendo útil na delimitação dos contornos da bacia hidrogeológica. As 

seções geológicas foram editadas no CorelDRAW X, nas quais foram inseridos poços representativos 

da região, possibilitando comparar os parâmetros hidrodinâmicos encontrados nos testes de 

bombeamento de acordo com as características do aquífero, além de ter inserido as superfícies do nível 

dinâmico e nível estático dos poços para compreensão da dinâmica do fluxo de água subterrânea 

regional. 

O principal produto gerado para a elaboração do mapa de favorabilidade hidrogeológica foi o 

arquivo .tif que representa a espessura acumulada das zonas carstificadas em profundidade, ou seja, a 

união dos condutos, fendas, fraturas e entradas d’águas descritas nos perfis litológicos, sumidouros, 

cavernas. Esse arquivo foi reclassificado em diferentes pesos de acordo com a espessura da zona 

carstificada em profundidade e foi utilizado como um dos quatro parâmetros na elaboração do mapa de 

favorabilidade hidrogeológica. 
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Figura 4.3 – Etapas de verificação da modelagem geológica e resultados. 

4.4  - ELABORAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS 

Depois de integrar todas as informações existentes com as desenvolvidas na modelagem 

geológica, análise de sensoriamento remoto e geofísica em uma plataforma SIG (ArgGIS), foi possível 

elaborar quatro mapas temáticos: 1) densidade de lineamentos e produtividade dos poços (comentado 

no capítulo 4.2); 2) mapa de recarga; 3) superfície potenciométrica e influência dos poços; e 4) mapa da 

favorabilidade hidrogeológica do aquífero cárstico. 

4.4.1 – Mapa de Recarga e Balanço Hídrico 

Primeiramente, foi delimitada a bacia (área de contribuição, Figura 3.4) que abrangesse toda a 

área de estudo, de maneira que fosse possível calcular o balanço hídrico da cidade de Sete Lagoas e a 

influência dos poços de bombeamento da região. Como a principal descarga do aquífero cárstico na 

região urbana é a captação de água por meio dos poços, buscou-se delimitar a bacia considerando toda 

a área de contribuição da cidade e seus limites, respeitando as condições de contorno, como drenagens, 

linhas equipotenciais, divisores topográficos e falhas. Assim, o balanço hídrico considera toda a entrada 

de água no aquífero cárstico que abastece Sete Lagoas e a explotação de água dos poços como única 

descarga da bacia, pois o objetivo é mostrar a relação entre demanda e disponibilidade de água na cidade 

de Sete Lagoas. Dessa forma, não foram consideradas as recargas nem as descargas nas regiões a jusante 

da cidade, como Pessoa (1996) fez em seu estudo. Como limite sul e oeste, considerou-se o contorno 

topográfico, passando pelo embasamento, já que este está hidraulicamente conectado com o aquífero 

cárstico. Apesar da presença de falhas normais no sul da área, foi considerado que elas são anteriores à 



Magnabosco, R. A. G. 2020. Modelo Hidrogeológico Conceitual e Análise da Favorabilidade... 

 

52 

 

deposição do Grupo Bambuí, e que não há conexões hidráulicas com outras bacias. Como limite leste e 

norte, considerou-se o contorno da cidade, superfície potenciométrica e drenagens. 

Foi utilizado o método APLIS (Andreo et al. 2008) para elaboração do mapa de recarga da bacia 

de estudo. Este método foi testado em vários aquíferos cársticos na Espanha, comprovando sua eficácia 

ao comparar seus resultados com diferentes métodos de cálculo de recarga existentes e com os valores 

de descarga de cada bacia. De acordo com este método os fatores que mais influenciam na taxa de 

recarga em região cárstica são a altitude (A), declividade (P), litologia (L), feições cársticas que 

favorecem a infiltração (I) e tipo de solo (S) (Figura 4.4). A vantagem do método é uma distribuição 

espacial da taxa de recarga condizente com as características do aquífero cárstico, considerando as 

recargas autogênicas em sumidouros ou cavernas, grau de fraturamento ou carstificação do calcário. 

Como forma de adaptação para o clima tropical e por não existir um mapa de solos de detalhe 

da área, foi utilizado o mapa NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para simular um mapa de 

uso e ocupação do solo da região. A bacia foi diferenciada em áreas de vegetação densa e arbórea, 

vegetação rasteira, pasto ou agricultura, lagos, solo exposto, áreas de mineração e área urbana. A 

vantagem de se utilizar este mapa é o grau de detalhe (10 m x 10 m) da classificação da imagem, em 

vez de se utilizar um mapa de solos regional. Foi interpretado que as regiões de vegetação mais densa 

(peso 8) possuem solos desenvolvidos e maior porosidade devido ao crescimento de raízes, portanto 

maior capacidade de armazenamento de água e taxa de recarga, apesar da taxa de evapotranspiração ser 

maior também. Como as áreas de mineração possuem solos e rocha fraturada exposta devido às 

atividades operacionais e explosivos, foram as áreas que receberam maior peso no cálculo da taxa de 

recarga (peso 10). As áreas urbanas receberam menor peso devido à impermeabilização do solo, apesar 

de que as áreas verdes dentro da cidade foram representadas no mapa com outros valores de peso, além 

da possível existência de vazamentos da rede de abastecimento de água e a presença de calçamento de 

pedras que possibilitam uma taxa de recarga considerável dentro da área urbana. 

Outra adaptação foi necessária no mapa de “infiltration landforms” ou feições cársticas com 

maior taxa de infiltração. No método APLIS, foram consideradas extensas regiões com maior ou menor 

grau de carstificação. Porém, como este estudo é para escala de cidade, buscou-se feições cársticas 

locais, como sumidouros, entradas de cavernas, lagoas, dolinas e lineamentos que representam regiões 

mais fraturadas. Neste mapa, os sumidouros e cavernas receberam o maior peso (10) por serem feições 

abertas que recebem recarga autogênica concentrada e direta. As dolinas receberam peso intermediário 

(5), pois representam regiões carstificadas, provavelmente conectando feições cársticas na superfície 

com a subsuperfície, porém com preenchimento de material detrítico. As lagoas secas (peso 5) 

receberam maior peso que as lagoas perenes (peso 1), devido a maior probabilidade dessas lagoas 

estarem conectadas com estruturas em subsuperfície, pois elas estão sendo drenadas ao longo do tempo 

de acordo com imagens de satélite de 1984 a 2019. Já as lagoas perenes possuem a mesma área de 

lâmina d’água durante o mesmo período observado, provavelmente porque foram impermeabilizadas 
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com sedimentos finos ou estão sobre rochas da formação Serra de Santa Helena, por isso possuem menor 

taxa de recarga. Os lineamentos morfoestruturais, por representarem regiões com mais interseção de 

estruturas, possivelmente fraturas abertas, receberam peso intermediário (5). A classificação do restante 

dos mapas está de acordo com o método APLIS (Andreo et al. 2008). 

  

 

Figura 4.4 – Critérios utilizados no método APLIS para elaboração do mapa de recarga. 

A Tabela 4.2 mostra os pesos utilizados em cada mapa, com exceção do mapa de fator de 

correção, que separa as regiões aquíferas, com peso 1, dos aquitardes, com peso 0,1. No caso, apenas os 

metapelitos da Formação Serra de Santa Helena receberam peso 0,1, pois o embasamento além de estar 

bastante fraturado e estar hidraulicamente conectado, possui um espesso manto de intemperismo com 

granulometria grossa, funcionando como um aquífero poroso local. 

Por fim, com todos os 6 mapas prontos, classificados em diferentes pesos, utilizou-se a 

ferramenta raster calculator do ArcGIS 10.3 para aplicar a fórmula da Equação 4.1: 

 

Recarga (% da precipitação) = [(A+P+3L+2I+S) / 0,9] * Fh.   Equação 4.1 

 

sendo A a altitude, P a declividade, L a litologia, I as feições cársticas, S o mapa de uso e ocupação do 

solo, e Fh o fator de correção das unidades hidrogeológicas. 

Este método resulta em um mapa de recarga cujo valor de cada pixel (12,5 m x 12,5 m) 

representa a taxa de recarga em porcentagem da precipitação. Com isso, foi possível calcular o balanço 

hídrico da bacia, utilizando o conceito de balanço de massas, volume de entrada menos volume de saída 

de água do sistema, ou seja, volume anual de recarga menos o volume anual de explotação de água dos 

poços. Foi calculado o volume de recarga para cada pixel do mapa, multiplicando a precipitação média 

anual pela taxa de recarga de cada pixel do mapa e sua respectiva área. Ao somar o volume de recarga 

de cada pixel obteve-se o volume de recarga da bacia.  
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Tabela 4.2 – Distribuição dos pesos para elaboração do mapa de recarga. 

Altitude (m) 
Declividade 

(%) 
Litologia 

Feições cársticas e 

lineamentos 
NDVI 

Distribuição dos pesos 

<300 1 <3 10 Calcário 8 Sumidouros 10 Vegetação arbórea 8 

300-600 2 3-5 9 Metapelito 1 Cavernas 10 
Vegetação rasteira/ 

pasto/agricultura 
5 

600-900 3 5-10 8 
Sedimento 

inconsolidado 
4 Dolinas 5 Água 2 

900-1200 4 10-15 7 Embasamento 2 Lineamentos 5 Solo exposto 4 

1200-1500 5 15-20 6   Lagoas secas 5 Mineração 10 

1500-1800 6 20-30 5   Lagoas perenes 1 Área urbana 1 

1800-2100 7 30-45 4   Restante 1   

2100-2400 8 45-60 3       

2400-2700 9 60-100 2       

>2700 10 >100 1       

 

A descarga foi calculada por meio da soma do volume anual de água explotada pelos 204 poços 

ativos dentro da bacia. Multiplicou-se a vazão pelo tempo de bombeamento no ano. Foram selecionados 

poços públicos e privados que estão ativos, equipados, outorgados, com processos de outorga 

formalizados ou em andamento. Importante ressaltar que só foram considerados os poços oficiais 

cadastrados no SAAE ou na Supram, porém sabe-se da existência de poços ilegais em Sete Lagoas, 

assim como em todo o território brasileiro, onde estima-se que os poços não cadastrados correspondem, 

aproximadamente, 88% de todos os poços perfurados no Brasil (Hirata et al. 2019). A vazão utilizada 

para os poços públicos foi medida em maio de 2018 com medidor ultrassônico e, para aqueles que não 

foram feitas medições, usou-se a vazão concedida na outorga. O tempo de bombeamento foi cedido pelo 

SAAE e Supram, sendo que para os poços que não continham a previsão do tempo de bombeamento, 

usou-se o tempo médio calculado pela Supram. 

4.4.2 – Mapa Potenciométrico e Influência dos Poços 

Para elaborar o mapa de superfície potenciométrica foram utilizados 68 valores da profundidade 

do nível estático dos poços, coletados por Pessoa (1996). Porém, foi necessário fazer uma adaptação 

para esse estudo, visto que ele utilizou outra fonte de topografia da área, resultando em uma carga 

hidráulica diferente para este estudo. Por isso, usou-se apenas a profundidade do nível d´água e subtraída 

da topografia que foi retirada da imagem de satélite Alos Palsar. Foram selecionados apenas os poços 

que interceptavam o calcário, garantindo que a carga hidráulica resultante seria do aquífero cárstico. A 

superfície potenciométrica foi desenhada com a ferramenta editor do ArcGIS, considerando a topografia 

para que nenhuma linha equipotencial ficasse em um nível acima da curva de nível topográfica 

correspondente, além dos contornos do aquífero cárstico na região, resultantes do modelo geológico, 

como algumas falhas e o contato com o embasamento. Entretanto, nem todas as falhas foram 
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consideradas como condição de contorno do aquífero cárstico, como as falhas do embasamento que são 

anteriores à deposição do calcário, pois os calcários foram transportados e deslocados para acima das 

falhas do embasamento, sendo que as falhas de descolamento basal são inclusive regiões favoráveis para 

percolação de água. As falhas inferidas, em conjunto com os lineamentos, alinhamento das feições 

cársticas e topografia foram importantes na interpretação da direção de fluxo local. 

Por fim, foi feita outra superfície do nível d’água utilizando os mesmos critérios explicados 

anteriormente, porém esta influenciada pela captação de água ao considerar o nível dinâmico 

estabilizado de 54 poços medidos em setembro de 2017.  

4.4.3 – Mapa de Favorabilidade Hidrogeológica 

Para o mapa de favorabilidade hidrogeológica foi necessário selecionar os parâmetros mais 

importantes no condicionamento do potencial hídrico do aquífero cárstico. Posteriormente, foi feita uma 

análise dos parâmetros por meio da sua classificação em diferentes magnitudes e interpolação de mapas. 

Métodos similares foram utilizados por Madrucci et al. (2008), Pirasteh e Saied (2008), Niedzielski 

Andrea (2013), Ayer et al. (2017) e Brito (2018). 

 Foram analisados todos os dados desenvolvidos neste estudo e informações do modelo 

hidrogeológico conceitual, possibilitando estabelecer três premissas: 1) o fluxo de água subterrânea 

ocorre, principalmente, em condutos cársticos formados pela interconexão de fraturas subverticais e 

planos de acamamento sub-horizontais fraturados; 2) os lineamentos morfoestruturais e geofísicos estão 

intrinsicamente relacionados com o contexto geológico-estrutural da região ao representarem estruturas 

rasas e/ou profundas; e 3) as lagoas, dolinas, sumidouros e cavernas são indicadores de carstificação. 

Com isso, pensou-se nos parâmetros que satisfizessem essas premissas, que indicassem as 

regiões com maior conexão e densidade de fraturas, consequentemente, mais carstificadas, com maior 

percolação e transmissão de água subterrânea, e que o armazenamento fosse renovado com a recarga 

anual. Foram selecionados os parâmetros: 1) mapa de densidade dos lineamentos; 2) mapa de densidade 

das feições cársticas; 3) espessura total das zonas carstificadas; e 4) mapa de recarga (Figura 4.5). Esses 

parâmetros indicam, teoricamente, as regiões mais fraturadas, carstificadas na superfície e em 

profundidade e com boa capacidade de recarga ou renovação do armazenamento. 

 

Figura 4.5 – Principais parâmetros analisados para elaboração do mapa de favorabilidade hidrogeológica. 
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Os mapas 1 e 2 foram produzidos por meio do método de estimativa de densidade Kernel do 

ArcToolbox, porém, no mapa 1, foi calculado a densidade de lineamentos (linhas) em km/km², enquanto 

no mapa 2 foi preciso transformar as feições cársticas (sumidouros, cavernas, dolinas e lagoas) em 

pontos, resultando em pontos/km². As espessuras das zonas carstificadas foram exportadas do modelo 

geológico no formato .tif, e foram somadas no raster calculator do ArcGIS para gerar o mapa de 

espessura total das zonas carstificadas. Para o mapa de recarga modificou-se apenas as áreas onde 

afloram rochas do embasamento, que não foram consideradas no cálculo, pelo motivo óbvio de não 

fazerem parte do aquífero cárstico. Além de fornecer a taxa de recarga, este mapa está indiretamente 

relacionado com fatores, como litologia, feições cársticas, lineamentos, uso e ocupação do solo e 

declividade. Todos os mapas foram classificados de acordo com a Tabela 4.3, resultando nas classes 

muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. 

Tabela 4.3 – Classificação dos parâmetros utilizados na elaboração do mapa de favorabilidade hidrogeológica. 

Densidade de 

lineamentos 

(km/km²) 

Densidade de feições 

cársticas (pontos/km²) 

Espessura das zonas 

carstificadas (m) 

Recarga 

(%) 
Peso Classificação 

0 - 0,5 0 - 0,2 0 1 – 10 0 Muito Baixo 

0,5 -1 0,2 - 0,4 0 - 15 10 - 25 1 Baixo 

1 - 1,75 0,4 - 0,8 15 - 30 25 - 40 2 Moderado 

1,75 - 2,5 0,8 – 1,2 30 - 60 40 - 55 3 Alto 

2,5 - 3 1,2 – 1,6 > 60 55 - 75 4 Muito Alto 

0,2 0,35 0,25 0,2 Fator de multiplicação 

 

Foi atribuído um fator de multiplicação para cada mapa, baseado na retroanálise dos parâmetros 

vazão específica dos poços e transmissividade, ou seja, o mapa foi calibrado com os parâmetros que, 

teoricamente, indicam as regiões mais produtivas do aquífero. Foram utilizados 185 valores de Q/s e 32 

valores de T para calibrar o mapa de favorabilidade hidrogeológica, até que a interpolação dos mapas 

gerasse um resultado adequado, no qual a localização dos poços mais produtivos (maior vazão específica 

e transmissividade) correspondessem às regiões de maior favorabilidade hidrogeológica, enquanto os 

poços pouco produtivos devem estar nas áreas pouco favoráveis. O mapa de favorabilidade 

hidrogeológica foi então classificado em 5 classes no ArcGIS com o método Equals Intervals, de muito 

baixo a muito alto. 

Para validar a correspondência do mapa de favorabilidade com a produtividade dos poços, foi 

criado um gráfico de dispersão mostrando a relação direta dos valores de vazão específica e 

transmissividade com a classificação de favorabilidade hidrogeológica. Como os valores de vazão 

específica dos poços apresentam grande variabilidade, <1 m³/h/m a >100 m³/h/m, eles foram 

adicionados em escala logarítmica neste gráfico, enquanto os valores de transmissividade em escala 

linear.
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados e discussão são apresentados em formato de artigo científico, conforme abaixo. 

An Approach to Map Karst Groundwater Potential Zones in an Urban Area, Sete Lagoas, 

Brazil  

Rafael Magnabosco de A. Gomes¹, Paulo Galvão², Ana Maciel de Carvalho³ 

Abstract: Hydrogeological studies in karst aquifers are increasingly in demand, especially for cities that 

rely on groundwater exploration for public supply. However, due to the high karst heterogeneity and 

anisotropy, specific studies are needed to understand its hydrogeological behavior. This study was 

conducted in the urban area of the municipality of Sete Lagoas, Brazil, where a rapid urban growth without 

adequate water resource management took place, resulting in a possible aquifer over-exploitation, due to 

the concentration of wells with high pumping rate in its central region. The objective is to develop a method 

to map groundwater favorability based on a detailed karst hydrogeological conceptual model, serving as a 

tool for groundwater resource management. Surface and subsurface geological data were used for 3D 

geological modeling, coupled with fieldworks, pumping test data (specific capacity, Q/s, and transmissivity, 

T), remote sensing analysis, and geophysics to produce thematic maps. The groundwater favorability map 

shows the productivities of the wells are correlated with 1) morphostructural and geophysical lineaments 

density; 2) karst surface features density; 3) karstified zone thickness intercepted by wells; and 4) recharge 

rate. The most favorable areas are those with more parameters with high weight in groundwater favorability 

classification, while the less favorable areas contain few or no parameters correlated. Nevertheless, the 

spatial distribution of low productive wells throughout the area shows how heterogeneous and anisotropic 

the aquifer is, proving the need for more detailed studies to analyze groundwater favorability in local scale.  

 

Keywords: Karst aquifer, Groundwater favorability, Hydrogeological conceptual model, Sete Lagoas, 

Geomodeller. 
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5.1 – INTRODUCTION 

Karst aquifers are known for their capacity to store large amounts of water, which makes 

hydrogeological studies increasingly important in these aquifers, especially in terms of groundwater 

exploration and water supply. In Europe, karst lands cover 35% of the area, with cities such as London, 

Paris, Rome, Malaga, and Vienna being partially or fully supplied by karst regions, as well as in the United 

States, where 40% of their area is covered by this type of terrain (Ford and Williams 2007). In Brazil, it is 

estimated that 5 to 7% of the surface is covered by karst rocks (Karmann 1994). The municipality of Sete 

Lagoas has the same hydrogeological scenarios, where almost all the water public supply is caught from the 

local karst aquifer (Galvão et al. 2015). 

Karst aquifers develop from chemical and/or mechanical dissolution of soluble rocks, such as 

limestone, dolomite, marl, gypsum or evaporite, by a process called karstification. Continuous percolation 

of water through rock discontinuities (e.g. fractures, faults or bedding) dissolves the minerals until they 

become larger and thicker, forming caves and conduits capable of transmitting and storing great amount of 

water to the point of being called “underground rivers”, plus other karst specific structures and features such 

as sinkholes and dolines (Ford and Williams 2007). 

The karst network development complexity, combined with the great spatial variability of the 

hydrodynamic parameters, becomes the karst system extremely heterogeneous and anisotropic, making its 

investigation difficult (Goldscheider and Drew 2007). Nevertheless, it is possible to identify certain 

karstification patterns, which are developed at the intersection between rock’s main fractures and its bedding 

planes, following regional hydraulic gradients, resulting in the main orientation and position of the conduits. 

Filipponi (2009) defined three types of horizons, which are related to 1) mineral composition of the strata 

(e.g. presence of pyrite) contributing to water acidification, favoring the dissolution and karstification; 2) 

contacts of strata, lithologies or facies with discrepant permeabilities; or 3) fractures that develop parallel to 

the bedding plan, increasing the local permeability and karstification, as occurs in Sete Lagoas (Galvão et 

al. 2017). 

Hydrogeologically, the municipality of Sete Lagoas is constituted of the Archaean fractured aquifer 

(Belo Horizonte Complex Crystalline Basement), being covered by the Sete Lagoas karst aquifer (the largest 

water reservoir that supplies the city), the Serra de Santa Helena aquitard, both of Neoproterozoic age; and 

the porous media aquifer composed of Cenozoic unconsolidated sediments (Pessoa 1996; Galvão 2015). 

Due to the connection between those aquifers in some regions, they can be classified into a semi-confined 

karst-fractured aquifer system. The low primary porosity and permeability, around 3% (Peñaranda 2016), 

makes almost all groundwater to percolate in karst conduits developed mainly in the Sete Lagoas aquifer’s 

limestone bedding planes and subvertical fractures. 
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Due to the great groundwater availability, the proximity to the Belo Horizonte state capital and the 

mineral occurrence of limestone, the municipality of Sete Lagoas has attracted important industries, mining 

and agriculture, resulting in an accelerated urban growth without an effective water resource planning (Alves 

et al. 2007; Landau et al. 2011). Consequently, there is a high concentration of wells in particular locations, 

especially in the central urban area, resulting in a large cone of depression caused by high pumping rate 

tubular wells, which also contributes to the increase of geotechnical risks (Galvão et al. 2015). Besides, 

there are constant reports of lack of water and dry wells, especially during drought periods, as well as issues 

related to drilling new wells with low pumping rates, causing losses to the city. 

Therefore, the development of a method to map groundwater favorability is important and could 

help to improve water resource management in the municipality. There are several studies applying 

theoretical or empirical methods on groundwater favorability mapping developed for porous or fractured 

aquifers but they are adapted to karst aquifers according to their local features (Madrucci et al. 2008; Pirasteh 

and Saied 2008; Niedzielski Andrea 2013; Ayer et al. 2017; Brito 2018). Thus, a detailed study should be 

developed for the municipality of Sete Lagoas considering its hydrogeological and hydraulic features, in a 

context of karst-fractured aquifer system from a tropical region, to reduce uncertainties that may occur when 

adapting methods from different hydrogeological and climatic contexts.  

The goal of this paper is to develop a method to map groundwater favorability in the Sete Lagoas 

karst aquifer, highlighting regions with more probability to find groundwater, based on a detailed 

hydrogeological conceptual model that supports a GIS-based index model through a weighted ranking 

system. The final map can be used as a tool for planning urban expansion, solving environmental and 

geotechnical issues related to well concentration and water overexploitation. 

5.2 – SITE DESCRIPTION 

The study area has about 252 km² and it is located in the central portion of the municipality of Sete 

Lagoas, 70 km northwest from the capital of the state of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil (Fig. 5.1). 

Sete Lagoas has approximately 236,000 inhabitants (IBGE 2017), considered a medium-size city that has 

developed very fast, presenting an accelerated urban growth, due to the industrial, agricultural and service 

sectors, besides limestones mining and metallurgical companies (Alves et al. 2007; Landau et al. 2011). 

Public water supply is managed by the Water and Sewerage Service [SAAE – Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto] using almost only groundwater from public wells (Galvão et al. 2015). So far, it has been drilled 

115 public wells already within the study area, in addition to the 198 private ones, resulting in 313 wells. 

Great amount of these wells (32%) are in the central urban area, causing significant water level reductions 

in the region (Galvão et al. 2015). 
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Geologically, the area is in the extreme southeast of the São Francisco Craton, consolidated at the 

end of the Brasiliano Neoproterozoic orogeny, delimited by the Araçuaí and Brasília belts (Almeida 1977; 

Alkmim et al. 1993). The basement occurs in the southern region of the municipality, composed of gneissic 

or granitoid rocks and migmatized zones, in addition to basic rock dikes (CPRM 2003; Tuller et al. 2010). 

The Bambuí Group, which overlays the basement, is represented, from base to top, by the Neoproterozoic 

formations Sete Lagoas and Serra de Santa Helena. The Sete Lagoas Formation is subdivided into two 

members: 1) Pedro Leopoldo, at the base, composed of calcilutite and calcisiltite with sub-horizontal 

bedding planes intercalated with pelite and dolomites levels, and 2) Lagoa Santa, on top, composed of fine 

to medium grained calcarenites with locally well-preserved stromatolites mounds (Pessoa 1996). The Serra 

de Santa Helena Formation covers most of the region, consisting mainly of fine laminated clayey siltstones, 

with millimeter intercalations of mudstone and fine sandstone (Tuller et al. 2010). Galvão et al. (2016) 

observed vertical fractures filled with quartz vein and, locally, pegmatite veins rich in feldspar and calcite 

grains. Overlapping the Bambuí Group are the Cenozoic unconsolidated sediments, occurring mainly in the 

central region of the municipality and over river drainages and terraces (Tuller et al. 2010) (Fig. 5.1). 

Regarding geotectonic and structural contexts, there were at least three deformation stages: 1) 

extensional, characterized by NNW-SSE high-angle extensional faults, dipping to east, which progressed 

during the initial sedimentation of the Bambuí Group's carbonic-pelitic sequence; 2) compressive, 

pronounced by the low angle compressive shear to west, parallel to the stratification planes, causing bedding 

planes transposition. The main orientation varies around N-S and there was no basement involvement, 

characterizing a thin-skinned tectonic; and 3) distensive, related to extensional basement block movements 

that generated deformation of supracrustal rocks, resulting in antiform and sinform folds with E-W axis and 

rotation of previously formed structures. In addition, fractures associated with shear zones cutting several 

layers have been identified with subvertical dip and major directions of N0-20W, N50-60E, and E-W. Other 

fracture directions printed on the Bambuí Group rocks are N50-60W and N20-40E. 

The basement relief in grabens and horsts, with main directions N60W, N40E and E-W, played a 

very important role in the later deformation process in limestones, acting as natural obstacles to the transport 

direction mass, shaping lithostructural frameworks, corresponding to the morphostructural compartments 

and photointerpretive lineaments (CPRM 2003; Pessoa 2005; Tuller et al. 2010). 

The region climate is tropical semi-humid, usually hot with rainy summers and dry winters. The 

average annual rainfall is 1321 mm, with a cumulative rainfall of 1183 mm from October to March, 

representing 90% of annual precipitation. The dry season occurs from April to September accumulating 139 

mm. The average annual temperature is 21.7ºC, whereas July is the lowest monthly average value (18.3 °C), 

and February the highest one (23.7 °C) (INMET 2019). The water surplus is around 406 mm/yr, or 

approximately 31% of the precipitation, beginning in December and extending until March. As rainfall and 
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temperature decrease, water from soil is slowly removed by vegetation, so that the largest water deficits 

occur in August and September. Soil water replenishment begins in November, when precipitation becomes 

greater than evapotranspiration, until it reaches the soil water capacity.  

The geomorphological pattern is related to local karst geology, presenting caves, sinkholes, dolines, 

lakes, few surface drainages and closed drainage basins. It is also common the collinous relief pattern, with 

narrow valleys and dendritic drainage, developed on low permeability pelitic rocks of Serra de Santa Helena 

Formation. The relief of basement rocks corresponds to hills regions, dendritic drainage, wide valleys, and 

low slopes, locally forming thin and long ridges related to the basic dikes intrusions (Tuller et al. 2010). 

The elevation of the area ranges from 1070 to 670 m, decreasing from the southwest, with higher elevations 

in Santa Helena ridge, to the northeast. The main vegetation type is the cerrado, in addition to pasture areas 

for cattle. The municipality is in the Paraopeba river and Velhas river basins, separated by the Santa Helena 

ridge, which both belong to the São Francisco river basin. The most important sub-basin for the Sete Lagoas 

is the Jequitibá stream watershed, which drains the entire urban area and most of the study area, bordering 

the eastern limit of the municipality, until it flows towards the Velhas river (Fig. 5.1). 

Pessoa (1996) and Galvão (2015) classified the region into four hydrostratigraphic units, from 

bottom to top: basement fractured aquifer; Sete Lagoas karst aquifer; Serra de Santa Helena aquitard; and 

the upper Cenozoic porous media aquifer. Since the karst aquifer is connected with the basement fractured 

aquifer, especially close to normal faults, it can be considered as a karst-fractured aquifer system, with very 

different properties and flow conditions. In the central region, the porous aquifer may also relate to the karst 

aquifer due to a depositional gap or erosion of rocks from the Serra de Santa Helena Formation (Galvão et 

al. 2016), behaving as a filtering material and contributing to humic acids generation. Therefore, the karst 

aquifer is semi-confined changing from unconfined in regions with Cenozoic unconsolidated sediments to 

confined when it is overlapped by the Serra de Santa Helena Formation’s rocks. The karst aquifer recharges 

are autogenic through sinkholes, caves, and limestone fractures, and allogenic, with slow infiltration through 

weathering mantle or fractures from the basement, metapellitic rocks, and Cenozoic coverages. The main 

discharge from the karst aquifer in the area is the water withdraw by wells, with a few karst springs registered 

by Pessoa (1996), which also estimated a recharge rate of 19.8% of annual precipitation, where 15.3% is 

underground runoff into the Velhas river, 2.4% for water withdraws, and 2.1% for deep karst aquifer 

recharge.  

The limestone matrix has almost no porosity nor hydraulic conductivity (K), around 3% (Peñaranda 

2016) and 10-9 m/s (Galvão et al. 2015), respectively. Consequently, groundwater flow in the karst aquifer 

is almost entirely limited to open conduits and fractures (Galvão et al. 2015). The conduits developed 

preferentially between bedding plans and subverticals limestone fractures (Galvão 2015; Ribeiro et al. 

2016), being the main karstification zones, as proposed by Filipponi (2009). Hydrochemical studies and 
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optical well loggings show the central region is more karstified, presenting large conduits with high 

concentration of major ions, indicating high storage capacity and high transmissivity (Galvão et al. 2017). 

Regarding the fractured basement aquifer and the Serra de Santa Helena aquitard, the water percolates 

through weathering mantle and subvertical fractures, which flow conditions, storage, and permeability 

depend mainly on the density and interconnectivity of fracture mesh, on their aperture and whether they are 

filled or not. The porous aquifer, composed of Cenozoic unconsolidated sediments, has slower flow velocity 

but with good storage capacity (Pessoa 1996). 

 

Figure 5.1 – Locations of the municipality of Sete Lagoas (left bottom map), the study area (green area, right top map) 

and its respective geological information and indications of karst features. 

5.3 – MATERIALS AND METHODS 

This study is divided into 4 steps: 1) data processing; 2) remote sensing and geophysical analysis; 

3) geological modeling, and 4) thematic maps production. In the first stage, data of topography, hydrography 

and geomorphology, in addition to well profile features, water level, hydrodynamic parameters, as well as 

surface geology (geological map) and subsurface data (lithological profiles and optical well loggings) were 

collected, which made possible to model the hydrostratigraphic units’ geometry. Remote sensing and 
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geophysical analysis, based on the delimitation of morphostructural and geophysical lineaments, were 

essential for the interpretation of main geological structures in the model, as well as serving as a database 

in thematic maps. The arrangement of existing information with those developed in geological modeling, 

remote sensing and geophysical analysis allowed the production of 4 thematic maps: 1) density of 

lineaments and well productivity, 2) recharge map, 3) potentiometric surface and well influence, and 4) 

karst groundwater favorability map. The thematic maps and geological modeling constitute the conceptual 

hydrogeological model, described in the results and discussion of this paper. The steps are detailed below. 

5.3.1 – Data Processing 

The topography was taken from Alos Palsar elevation raster of the Japanese Aerospace Service 

(JAXA), with a spatial resolution of 12.5 x 12.5 m, which was corrected with the ArcToolbox Fill tool. An 

analytic signal amplitude geophysical image was used in the lineaments delimitation and derives from the 

airborne magnetometry database belonging to CODEMIG, area 10 (Belo Horizonte-Curvelo-Três Marias). 

A 10 m resolution image from Sentinel 2 satellite, to produce a NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) map, was obtained from the Alaska Satellite Facility (Copernicus Sentinel data 2018). The geological 

map used was a compilation between the maps of Galvão (2015), scale 1:25,000, and the map made by 

CPRM (2003), scale 1:50,000. The locations of cave entrances and sinkholes were acquired from the 

National Center Research and Cave Preservation (CECAV 2009), plus the sinkholes mapped by Assunção 

(2019). The drainage and lakes were taken from the National Water Agency (ANA 2017), and the location 

of karst springs from the study of Pessoa (1996). Precipitation and temperature data were taken from the 

climatological and weather station of Sete Lagoas (INMET 2019). Tubular wells data was provided by the 

SAAE, Regional Environmental Superintendence - MG (Supram) and Groundwater Information System 

(Siagas), resulting in 313 wells within the study area, which 161 of them containing lithological information, 

in addition to 30 optical well loggings performed by Galvão (2015) in public wells were analyzed, as well 

as 27 step-drawdown tests and 9 long-term aquifer tests. 

Static water levels (SWL) were obtained in 68 wells from Pessoa (1996), while stabilized dynamic 

water levels (DWL) were measured in 54 wells in fieldwork in September 2017. Specific capacity (Q/s) 

and/or transmissivity (T) data were considered as an estimation of well productivity, so that 185 Q/s values 

were collected via pumping tests performed during well drillings or by step-drawdown tests, and 32 T values 

were taken from long-term aquifer tests performed by Galvão (2015). Regarding the well's efficiency, it was 

considered that all have approximately the same or they have little interference in the calculation of specific 

capacity. By keeping this variable constant (well's efficiency), the specific capacity rate depends only on 

the aquifer features, satisfying the objective of this parameter, which is the comparison between well 
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productivity and groundwater favorability. Finally, these wells were correlated with the hydrogeological 

and structural context of the study area in some thematic maps. 

5.3.2 – Remote Sensing and Geophysical Analysis 

Remote sensing and geophysical analyzes were performed to map regional lineaments, since they 

are considered important features for understanding the geotectonic and hydrogeological contexts of the 

region (O'Leary 1976; Cook 2003). Lineaments can be strongly related to deeper structures, such as faults, 

fractures, and basement slope (Pessoa 2005), acting as a potential flowpath for groundwater circulation 

and/or storage, and hence for high well productivity (Alonso-Contes 2011; Mendes et al. 2016). 

For morphostructural lineament mapping, digital terrain models (generated by ArcToolbox 

Hillshade tool) were used with a spatial resolution of 12.5 m, sun illumination angle of 0 and 270 degrees, 

and 2x vertical exaggeration, in addition to satellite images taken from Google Earth. Surface structures, 

such as sharp topographic unevenness, linear drainages, ridges, lakes alignments were mapped as 

morphostructural lineaments, highlighting shallow rock structures like bedding plane, fractures, foliation or 

the intersection between them. 

 The geophysical analysis was carried out on a magnetometric analytical signal amplitude map 

(ASA), whose anomalies are clearer and more accurate, highlighting deep rock structures such as intrusive 

igneous bodies, faults, folds, geological contacts, grabens and horsts (Luiz and Silva 1995). The geophysical 

lineaments were mapped at the center or on the edge of ASA anomalies. 

These structures were grouped to make the lineament density map using ArcGIS Kernel Density 

tool. Statistically, kernel density estimation is a non-parametric way to estimate the probability density 

function of a random variable. It was considered that each lineament would have a population value of 1, 

with a search radius of 1000 m and planar method, due to the better adaptation with the size area and working 

scale. The density in each cell was calculated by adding values of all overlapping surfaces, resulting in the 

unit of km/km² of lineaments. Subsequently, morphostructural and geophysical lineaments were analyzed 

in a rosette diagram using Rockworks 17 software to verify their main directions.  

5.3.3 – Geological Modeling 

The geological modeling was made with Geomodeller software, which uses lithological contacts 

and structural data in a potential field method to perform geostatistical interpolation (cokriging) of implicit 

surfaces, resulting in a 3D model (Cowan et al. 2003; Calcagno et al. 2008; Hassen et al. 2016). Geological 

map with karst surface features, 161 lithological well profiles, 30 optical well loggings, field-measured 
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structural data by CPRM (2003) and Galvão et al. (2016), and morphostructural and geophysical lineaments 

were the information considered for the geological modeling. 

The model domain has dimensions of 15,113 m x 16,669 m, ranging from 450 to 1200 m altitude. 

Six lithologies were created: 1) Basement, representing rocks from the Belo Horizonte Complex; 2) Sete 

Lagoas Formation, composed of compact limestones; 3) Karstified Zones, representing the connection 

between sinkholes, dolines, caves, fractures, and conduits; 4) Serra de Santa Helena Formation, constitute 

of silty-clay material and slates; 5) Epikarst, representing weathered limestone; and 6) Unconsolidated 

Sediments, which refer to medium-coarse-grained sandy-conglomeratic material and silt. 

Karstified zones were identified by the information of water entrances, fractures, cracks or cavities 

described in lithological well profiles. Then, nearby karst structures were grouped in single karst zones. For 

example, karst structures at 20, 23, 26, 40, 45 and 47 m deep would result in two zones, one from 20 to 26 

m and another one from 40 to 47 m deep. After analyzing all profiles, at least three different karstified zones 

parallel to limestone bedding planes were recognized, with the shallowest zone considered connected to 

surface karst features, such as sinkholes or cave entrances. 

Fifty-three cross-sections were created to fill the entire 3D-model domain, where each lithological 

contact of the map corresponding to lithological contacts of the well profiles and to the regional geological-

structural context, considering an error < 5 m. All layers exhibit onlaping contacts, except for the erosive 

basement (erode). Normal faults in the basement were considered as finite with varying lengths and were 

inferred comparing lithological profiles, geophysical lineament analysis, and geological map. Other 

properties considered in the model are shown in Table 5.1. 

With the geological model, it was possible to visualize the geological solid in 3 dimensions, helping 

to understand the geotectonic and structural geology context, in addition to volume layer calculation and 

geological sections generation in any region of the area, used to represent the geometry of hydrostratigraphic 

units, useful in delimiting the hydrogeological basin limits. These sections were later edited in CorelDRAW 

X to insert representative wells and water levels for understanding groundwater flow dynamics and 

hydrodynamic parameters comparison. 

Surface elevations and layer thicknesses in .tif format were exported and used in the production of 

the groundwater favorability map. The main product of the geologic model was the accumulated thickness 

of karstfied zones in subsurface, which was reclassified into different weights according to the thickness 

and used as one of the four parameters in the groundwater favorability map. Statistical treatment of these 

data with ArcGIS helped to estimate the maximum, minimum and average thickness of all layers in the 

conceptual hydrogeological model. 
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Table 5.1: Properties and configurations used in geological modeling. 

Modeling Parameters 

Data influence range:  22,500 m 

Lithological contacts nugget effect:  0.000000001 

Structural data nugget effect:  0.0001 

Interpolating function type (Drift degree):  1 

Data Density Control (Simplification radius):  10 m 

Spatial resolution 2D (nodes): 1000 (u) x 150 (v) 

Spatial resolution 3D (xyz): 30 m x 30 m x 15 m 

 

5.3.4 – Thematic Maps 

5.3.4.1 – Aquifer Recharge and Water Balance 

The recharge map considered the entire catchment area upstream and the city’s contour as the limit 

of the map, since the main discharge of the area is the water from pumping wells (Fig. 5.1). Due to the 

connection between karst aquifer and basement fractured aquifer (Galvão et al. 2017), regions where the 

basement rocks outcrop in the South were also considered as a recharge area for mapping. 

Among many methods to calculate recharge, such as numerical models, chemical or isotopic balance 

techniques, tracers, hydrograms, water balances etc., almost all do not consider the specific features of karst 

aquifers and do not provide an adequate spatial recharge rate distribution. So, the recharge map production 

was based on the adaptation of the APLIS method (Andreo et al. 2008), which was tested in karst aquifers 

with different characteristics, compared with other results methods established in the literature and validated 

with the average annual discharge rate of each aquifer. 

The method advantage is a spatial distribution of the recharge rate (precipitation in %) consistent 

with the karst aquifer features, such as autogenic recharge in sinkholes or caves, fracture or karstification 

intensity. The method considers 6 parameters, resulting in 6 maps (Fig. 5.2): altitude (A), slope (P), lithology 

(L), infiltration landforms (I), soil type (S), and hydrogeological unit correction factor (Fh). 
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Figure 5.2 - Criteria used in the APLIS method for recharge map production. 

Some adjustments were required for the study. In the infiltration landforms map, weight 10 was 

assigned to the region of caves and sinkholes due to autogenic recharge. Weight 5 to the morphostructural 

lineaments, dolines and drained lakes, because of its connection with subsurface structures. Weight 1 to the 

remaining areas and waterproofed lakes. These regions were classified as high, moderate and low 

karstification degrees, respectively. 

The soil type map was replaced by a normalized difference vegetation index (NDVI) classification 

map, as there was no detailed pedological map in the region, and it was also important to consider other 

features such as exposed limestone mining regions, vegetation type and urban area. In order to elaborate 

this NDVI map, red and infrared bands of 10 m spatial resolution from Sentinel-2 satellite image were used, 

as explained by Mourão et al. (2017). So, the image was reclassified into mining and exposed fractured rock 

regions (weight 10), dense vegetation (weight 8), undergrowth or pasture (weight 5), exposed soil (weight 

4), surface water (weight 2), and urban area (weight 1). 

The correction factor map subdivides the region into aquifers and non-aquifers. The regions 

considered as aquifers are those where there are limestone, basement or areas covered by unconsolidated 

sediments, therefore weight 1. The Serra de Santa Helena Formation was considered as an aquitard, with 

weight 0.1. The classification of the remaining maps is in accordance with the APLIS methodology (Andreo 

et al. 2008). Finally, with all 6 maps classified in different rating values, it was used the ArcGIS 10.3 raster 

calculator tool to apply the Equation 1: 

Recharge (% of precipitation) = [(A+P+3L+2I+S)/0.9] * Fh   Equation 1 

The water balance calculated was based on annual recharge volume minus annual well water 

exploitation. For this, the area and rechage rate of each pixel of the recharge map was multiplied by the 

annual average precipitation to obtain annual recharge volume. The discharge was calculated by multiplying 

the flow rate of 204 active wells within the basin by the pumping rate per year, resulting in the annual 

volume of pumped water. To verify if those wells are truly active, public and private wells classified as 

“equipped”, “active wells”, “legal granted wells” or “ongoing grant processes” in the websites of SIAGAS 
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(http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/), SAAE (http://www.saaesetelagoas.com.br/) and SIAM 

(http://www.siam.mg.gov.br/siam/login.jsp) were selected. Discharge rates considered for public wells were 

directly measured in May 2018 by using an ultrasonic flowmeter and, for those that were not measured, the 

flow rates granted in the legal processes were used. 

5.3.4.2 – Potentiometric Surface and Well Influence. 

The potentiometric surface map was made from 68 wells, by using Pessoa (1996) measurements of 

the static water level (SWL). The hydraulic head was recalculated by subtracting the depth of SWL from 

the elevation of each well extracted from the topographic surface data used in this study. Another 

potentiometric surface map was made, influenced by water withdraws, considering the stabilized dynamic 

level from 54 wells measured in September 2017. For both potentiometric surfaces, only wells intercepting 

the Sete Lagoas karst aquifer were selected for hydraulic head calculations. The surfaces were interpreted 

and adjusted according to topography and geological model boundary conditions, such as faults or contact 

with the basement. 

5.3.4.3 – Groundwater Favorability 

It was necessary to define which parameters best represent the hydrogeological features that control 

the aquifer's water potential to assess groundwater favorability. A parametric analysis was performed be 

means of weighting, classifying and interpolation of maps. Similar methods were used by Madrucci et al. 

(2008), Pirasteh and Saied (2008), Niedzielski Andrea (2013), Ayer et al. (2017), and Brito (2018). 

To select the parameters, some assumptions were established considering karst aquifer features 

observed in the geological model, thematic maps, besides the structural-geological and hydrogeological 

context of the region recorded in the literature: 1) groundwater flows mainly in karst conduits formed by 

the interconnection of subvertical fractures and sub-horizontal bedding planes; 2) morphostructural and 

geophysical lineaments are intrinsically related to the regional structural-geological context by representing 

shallow and/or deep structures; and 3) lakes, sinkholes and caves indicate karstified zones. 

Thus, 4 parameters represented in maps were established (Fig. 5.3), which, if analyzed together, 

would indicate the most favorable regions for groundwater, and hence the regions with the highest aquifer 

productivity: 1) lineaments density; 2) surface karst features density; 3) thickness of karstfied zones; and 4) 

recharge rates. 
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Figure 5.3 – Main parameters assessed for karst groundwater favorability map production. 

The parameters used satisfy the assumptions as they indicate, indirectly, regions more fractured in 

surface and subsurface, with higher degree of karstification, that is, where groundwater flow is more intense, 

more productive to water exploration, with good storage and recharge rate. Maps 1 and 2 were produced 

using the ArcToolbox Kernel Density estimation method, described in item 3.2. However, in map 1, the 

lineament density was calculated in km/km², while in map 2 it was necessary to transform the karst features 

(sinkholes, caves, and lakes) into points, resulting in points/km², since this method cannot calculate polygon 

density. For map 3, the thicknesses of karstified zones 1, 2 and 3exported from the geological model were 

used. These three layers were summed in the raster calculator to generate the karstified zones thickness map. 

For the recharge map, the areas where basement rocks outcrop were not considered in the calculation, as 

they are not part of the karst aquifer. The recharge map has already considered factors such as lithology, 

karst features, lineaments, land use and occupation, and slope. All maps were classified from 0 to 4 (Table 

5.2), resulting in very low, low, moderate, high, and very high groundwater favorability classes. 

A multiplication factor was assigned to each map according to its influence on the groundwater 

favorability calculation, based on the back analysis of the parameters wells specific capacity and 

transmissivity. So, the groundwater favorability map was calibrated with the parameters that, theoretically, 

indicate the most productive regions of the aquifer, which 185 Q/s and 32 T values were used to adjust the 

map until the interpolation yielded a suitable result. In other words, the location of the wells with higher 

specific capacities and transmissivities must correspond to the regions of greatest groundwater favorability, 

while low productive wells should be in the less favorable areas. The favorability map was then classified 

into 5 classes, from “very low” to “very high”, using the Equals Intervals from ArcGIS. 

The correspondence of the groundwater favorability map with well productivity was validated with 

a scatterplot, by showing a linear relationship of specific capacity and transmissivity values to the 

groundwater favorability classification. Due to the large variability in Q/s values, it was necessary to adopt 
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a logarithmic scale to better visualize the distribution of these parameters, while values of T are in linear 

scale because there is no large discrepancy of the data 

Table 5.2 – Classification of the parameters used in the elaboration of the groundwater favorability map. 

Lineaments density 

(km/km²) 

Karst features density 

(points/km²) 

Karst zone 

Thickness (m) 

Recharge 

(%) 
Weight Classification 

0 - 0.5 0 - 0.2 0 1 – 10 0 Very low 

0.5 -1 0.2 - 0.4 0 - 15 10 - 25 1 Low 

1 - 1.75 0.4 - 0.8 15 - 30 25 - 40 2 Moderate 

1.75 - 2.5 0.8 – 1.2 30 - 60 40 - 55 3 High 

2.5 - 3 1.2 – 1.6 > 60 55 - 75 4 Very high 

0.2 0.35 0.25 0.2 Multiplication factor 

 

5.4 – RESULTS AND DISCUSSION 

5.4.1 – Lineaments and Structural Geology 

The Fig. 5.4 points out that the lineaments have two major directions: N-S, correlated with the main 

low angle foliations and westward compressive shear zones in limestones and metapelites; E-W, associated 

with open fractures parallel to the main compressive stress σ1, corresponding to limestone mineral stretching 

lineations, and direction of the most frequent conduits registered by Ribeiro et al. (2016). Two secondary 

directions are also noted: N40-60W, having similarity with the direction of the extensional faults in the 

basement and with the axis of graben and horst structures (Pessoa 2005), therefore more expressive in the 

geophysical lineaments; N20-60E, corresponding to fractures in the Bambuí Group, with some 

representative conduits mapped by Ribeiro et al. (2016) and groundwater flow directions noted by Auler 

(1994) using dye tracers. Other directions around NW and NE may be structure deviations caused by rocks 

with different competencies, such as basement ramps and horsts, or have been rotated by block sloping 

during distensive stages (CPRM 2003). It reveals the basement importance in shaping the lithostructural 

framework, corresponding to the morphostructural compartments and regional lineaments (Pessoa 2005). 

There are at least two morphostructural lineament patterns: 1) the central and northeastern region, 

where the Bambuí Group rocks are thicker or covered by Cenozoic unconsolidated sediments, with poor 

drainage networks, and hence fewer lineaments (but larger) with E-W and NE directions; 2) In the Santa 

Helena ridge and in the southern region, although there are more lineament occurrences, they are smaller 

and in several directions, despite the ridge is structured in NW and NE directions. Regarding the geophysical 

lineaments, they have generally E-W and NW directions in the central region. 
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Figure 5.4 – Remote sensing analysis and wells hydrodynamic parameters. Rosette diagrams and maps with the 

morphostructural and geophysical lineaments directions (above). Lineaments density map, specific capacity values 

and well transmissivity (below). 
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The lineament density map (Fig. 5.4) reveals that regions with higher lineament density are well 

correlated with the main directions seen in rosette diagrams, showing that the local geology corresponds to 

the regional geological context. The lakes in the area tend to follow the direction of the nearby 

morphostructural lineaments, which is expected, as the alignment of karst features probably indicates 

groundwater flow direction due to karstification through limestone structures 

5.4.2 – Hydrogeological Geometry 

The geological model (Fig. 5.5) occupies an area of 252 km² and contains four hydrostratigraphic 

units (Table 5.3), from bottom to top: 1) Basement fractured aquifer; 2) Sete Lagoas karst aquifer; 3) Serra 

de Santa Helena aquitard, and 4) Porous media aquifer. In addition to these layers, two main karst zones 

(KZ1, KZ2) were modeled to represent the connection between conduits, sinkholes and cave entrances. A 

third karst zone was identified in a very restricted and insignificant area, being disregarded. 

Table 5.3 – Data on the spatial distribution of each layer in the geological model. 

Layer Basement 

Sete 

Lagoas 

Fm. 

Serra de 

Santa 

Helena Fm. 

Unconsolidated 

sediments 

Karstified 

zone1 

Karstified 

zone2 

Area (km²) 252 195 152 41 127 86 

Elevation (m) 

Maximum 936 996 1065 1068 959 816 

Minimum 467 587 627 695 538 513 

Average 674 751 798 771 718 655 

Standard deviation 117 72 78 44 73 60 

Thickness (m) 

Maximum - 284 

0 

123 

61 

218 

0 

51 

35 

105 129 62 

Minimum - 0 0 0 

Average - 24 14 11 

Standard deviation - 14 9 7 

1. Shallow karstified zone; 2. Deep karstified zone. 

 

 

The basement has discordant and abrupt contacts with overlying rocks (Galvão et al. 2016) due to 

the presence of normal faults and graben/horst structures with N60W, N40E, E-W directions (CPRM 2003; 

Pessoa 2005) and because of subhorizontal thrust faults in the Bambuí Group rocks. Its relief has elevation 

ranging from 930 to 470 m, decreasing from south/southwest to north/northeast, but the graben/horst 

topography in the central region ranges from 650 m to 550 m, while in the south and west the basement 

elevation is higher, almost outcropping at the base of the Santa Helena ridge, due to horsts. The basement 

weathering mantle behaves as a thin layer of porous media aquifer, essential for storing water and for 
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recharging deeper fractures. The fractured aquifer transmissivity can range from about 1 to 40 m²/d and 

hydraulic conductivity from 2 x 10-2 to 8 x 10-1 m/d (Pessoa 1996).  

The Sete Lagoas karst aquifer is outcropping mainly at the base of the Santa Helena ridge and in the 

southern region over basement horsts. The upper contact with metapellites from the Serra de Santa Helena 

Formation is abrupt but concordant due to detachment faults (Galvão et al. 2016). The dimension and 

thickness of this aquifer can vary considerably due to the basement topograpgy and fault reactivation, with 

average elevation and thickness of 751 m and 123 m, respectively. Near the basement areas and over horsts, 

its elevation is shallower (~1000 meter above sea level - masl), however, its thickness is generally thinner 

(~50 m). When the basement is deeper, the karst aquifer has deeper elevation (~560 masl) and greater 

thickness, reaching up to 284 m. The karstified zones (KZ1 and KZ2 – Fig. 5.5) are developed mainly 

through the Sete Lagoas Formation bedding planes or in the basal detachment faults. However, the main 

conduits occur more specifically in the intersections between bedding planes and open subvertical fractures 

of E-W and N20-60E directions, corresponding to morphostructural and geophysical main lineament 

directions and groundwater flow directions found by Auler (1994). The shallower KZ1 occurs in most of 

the study area, including over horst regions, with an average elevation of 718 masl and average thickness of 

14 m. The deeper KZ2 is limited to the graben region, with elevation and thickness of 655 masl and 11 m, 

respectively (Fig. 5.5). Hydrodynamic parameters have very low values in the matrix (K = 1.6 x 10-4 - 3.5 

x 10-3 m/d and T = 1.2 x 10-2 - 2.6 x 10-1 m²/d) and can reach high values in well-scale when they intersect 

conduits (K = 1 - 36 m/d and T = 90 - 3,600 m²/d) (Galvão et al. 2015). Groundwater flow velocity may be 

slow in minor fractures and in epikarst zones or turbulent and faster through open fractures and conduits. 

 The Serra de Santa Helena aquitard has an average thickness of 51 m but can reach up to 200 m in 

the ridge or in the north of the area. In the southern region, its thickness is around 25 m, and in direct contact 

with the basement in some locals, mostly above horsts. Its spatial distribution occurs almost in the entire 

area covering limestone, being absent in some regions, especially in the central area (Fig. 5.5). Despite its 

low permeability, the aquitard can store and transmit water slowly through some open fractures. 

Transmissivities calculated in some wells range from 8.7 to 10.3 m²/d and hydraulic conductivities from 

0.22 to 0.26 m/d (Pessoa 1996). 
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Figure 5.5 – Diagram blocks of the geological model with the elevation map of the basement and thickness of the Sete 

Lagoas Formation. 
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The porous media aquifer was formed by the accumulation of sandy sediments from alluvium and 

terraces or sandy clay coverages with gravel levels (Pessoa 1996; Tuller et al. 2010). The graben reliefs 

favored the accumulation of sediments in the central region, with an average thickness of 24 m, reaching up 

to 100 m especially near the fault zones. This unit may also be hydraulically connected to the karst aquifer 

in some locations, especially in the central region, due to erosion or metapelites deposition gap of the Serra 

de Santa Helena Formation. Slow percolation of water through sediments favored the formation of humic 

acids, making the water more acid, intensifying the karstification in the region (Galvão et al. 2017). 

The analysis of lithological well profiles reveals karstification near the basement contact, especially 

over horsts (Fig. 5.6, cross-sections 1 - 4), probably due to basal detachment fault, reinforcing the premise 

of hydraulic connections between fractured and karst aquifers. Tectonic transport in the region was 

evidenced by rocks of different ages side by side, and by allochthonous rocks, mainly metapellites in the 

south and southeast region. 

 

Figure 5.6 – Hydrogeological cross-sections and representative wells with water level surfaces. 
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5.4.3 – Potentiometric Surface and Well Influence 

The regional groundwater flow direction is to NE, with some local variations, especially in the 

northeastern portion of the area, where there is a slight eastward flow deviation. Hydraulic heads range from 

820 m near cave entrances at the Santa Helena ridge foothills, in southwest, with hydraulic gradient of 5-

8%, to 690 m in northeast of the map, near the Grande lake, with hydraulic gradient of 1-3% (Fig. 5.7). 

Basement normal faults do not affect the boundary conditions of the karst aquifer, because they are 

older than the limestone deposition and the thrust faults displaced the bedding planes above the basement, 

except in some regions where these faults or the basement contact are considered as Neumann type 2 

boundary condition (Anderson and Woessner 1992), with equipotential lines perpendicular to the faults. 

 

Figure 5.7 – Potentiometric surface maps constructed via static water levels measured in tubular wells by Pessoa 

(1996) (left map) and based on stabilized dynamic water levels measured in September 2017 (right map). 

The aquifer is semi-confined but can be unconfined when the limestone is in contact with 

unconsolidated sediments or when the water level is below the karstified zones or confined when overlapped 
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by metapellitic rocks or clay sediments. Wells with high pumping rates concentrated in the central urban 

area are contributing to the formation of a large cone of depression, as shown in Fig. 5.7 and Fig. 5.6 in 

cross-sections 3 and 4 between wells PT-13, PT-51 and PT-46. From 1991 to 2017 the water level lowered 

up to 50 m in the most critical region, near the Paulino and Félix lakes. This alters local natural groundwater 

flow directions, turning it into an artificial aquifer discharge zone, as well as changing local pressure 

conditions from confined to unconfined aquifer, even where there is metapelite coverage. The lowering 

water level makes the conduits to be partially saturated or even dry, concluding that the water level is below 

karstified zones, which was confirmed by optical well loggings near Paulino lake (Galvão et al. 2015). This 

can cause great water level oscillation in karstified zone and provide sediment migration into the cavities, 

accelerating anthropologically the processes of subsidence and soil collapse. 

 However, outside the large cone of depression in the central area, there has been no significant 

change in water level over the years, except close to the vicinity of active pumping wells when they are in 

operation. The expansion of the cone of depression and the shape of its equipotential lines tend to follow 

the karstified zones due to the karst heterogeneity and anisotropy (Fig. 5.7). The alignment of lakes with 

local flow directions indicates they represent aquifer karst features indeed. 

 

5.4.4 – Aquifer Recharge and Water Balance 

The higher autogenic recharge rates (Fig. 5.8) are recharge zones localized in some karst features, 

occurring during rainy season when the entrance of water is direct through limestone fractures, sinkholes 

and caves, without going through other lithologies or soils, varying between 55 and 75% of precipitation in 

regions with higher lineament density and/or high degree of karstification. The recharge rate where low 

karstified limestone outcrops and with lower lineament density is between 35-55%.  

Allogenic recharges consist of water that percolates in regions outside the karst aquifer, as the 

contribution of water derived from the basement fractured aquifer through faults and fractures, vertical 

drainage via unconsolidated sediments or through metapelites open fractures, occurring, preferably, during 

months of water surplus, from December to March. Areas with unconsolidated sediments near lineaments 

and with a low slope have recharge rates between 35 and 55% of the precipitation, while those with lower 

lineament density and in higher slopes the recharge rate is ranging from 25 to 35%. Recharge through lakes 

can be autogenic or allogenic depending on lithology, soil and presence of sinkholes, ranging from 30 to 

38%.  

Due to intense fracturing of the basement rocks and its coarse-grained weathering mantle, there is a 

contribution of rainwater via intergranular percolation and continuous recharge in narrow valleys (Pessoa 

1996), ranging from 25 to 35% of recharge rate, reaching up to 40% in regions with higher lineament 
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density. The Serra de Santa Helena aquitard can have significant water-storage capacity, but very low 

permeability, contributing 1 to 5% of the recharge to the karst aquifer. 

 

Figure 5.8 – Recharge map used to calculate the water balance of Sete Lagoas. 

Despite urban areas generally affect recharge zones due to soil sealing, the municipality of Sete 

Lagoas is not yet influenced by it, due to a large number of green areas, exposed soil, in addition to the 

possible occurrence of leaks in water supply pipe system that is common in Brazilian cities (Hirata et al. 

2019). Streams and lakes can contribute to karst aquifer recharge when the water passes through sinkholes 

located within them, which was confirmed by isotope studies and hydrochemical analyses made by Galvão 

et al. (2017) and pumping tests conducted by Assunção (2019). 

As there are no significant karst springs in the basin delimited for the water balance calculation and 

the main groundwater flow through deep conduits, the discharge rate in the study area was considered as 

the water pumped from wells and the remainder groundwater parcel flows towards the Velhas river, to 

northeast of the area (Pessoa 1996).  
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Boundary conditions of the west, south and southeast regions of the basin (Fig. 5.1) correspond to 

the topographic and hydrogeological limits, while the east and north regions are the city’s contour of Sete 

Lagoas. The water basin has 120 km², with an average rainfall of 1321 mm/yr, and 204 active wells pumping 

a total volume of 2.41 x 107 m³/yr, equivalent to 15.2% of the annual precipitation. The karst aquifer recharge 

resulted in a value of 2.88 x 107 m³/yr, equal to 18.2% of the annual precipitation or 59% of the water 

surplus. Subtracting the water volume of recharge by the volume of exploited water, the remainder (3% of 

the precipitation) probably recharges deeper regions of the karst aquifer and flows towards the Velhas river. 

It means that approximately 84% of the renewable water resources in this basin is being used for the city's 

water supply. 

These values corroborate the results of Pessoa (1996) who used water balance calculations and river 

hydrograph, obtaining a recharge of 19.8% of precipitation, which 15.3% is groundwater flow, 2.1% is 

effective recharge in deeper regions, and 1.64 x 107 m³/yr for exploited water. Pessoa (1996) found the 

exploited volume using the average well pumping rate, the number of inhabitants and the average water 

consumption per inhabitant. However, as the current population is 1.56 times greater than when Pessoa’s 

study was carried out, the current consumption should be 2.56 x 107 m³/yr of water, that is, almost the same 

to that calculated in this paper, that is 2.41 x 107 m³/yr. 

The APLIS method was adapted by considering the basement as a recharge area of the karst aquifer, 

as these two aquifers are hydraulically connected. However, according to Mourão (2007), who applied 

different recharge calculation methods in Archean and Proterozoic basement rocks, the recharge rate can 

vary widely from 3 to 30%, so it may be that the recharge rate has been overvalued because this study 

considered 25 to 40%. Therefore, the recharge volume would be smaller, which could result in a recharge 

deficit for the water basin, explaining the continuous increase of the cone of depression in the center of Sete 

Lagoas since the 1990s. Furthermore, it was not considered the illegal wells on the water balance calculation. 

Despite there is no study showing the number of illegal wells in Sete Lagoas, it can be stated that the volume 

of exploited water is higher due to these illegal wells, which would increase the volume of exploited water 

and, probably, would let the city in an overexploitation scenario. 

However, to calculate the water balance, it was used the average of time and pumping rates for those 

wells without data, implying the need for a consistent register of public and private pumping wells with at 

least flow rate, pumping time and lithological profile to certify and make the results more consistent. 

5.4.5 – Well Productivity 

The well productivity is represented by their specific capacity and/or transmissivity values plotted 

on thematic maps (Figs. 5.4, 5.5, 5.9). The most productive wells (higher Q/s and/or T) are near the lakes, 
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which are karst features that indicate groundwater flow, and close to morphostructural lineaments with E-

W and NE directions within zones of higher lineament density. These lineaments correspond to open 

fractures that control general orientations of the main conduits.  

By relating some wells (Table 5.4) with hydrogeological cross-sections (Fig. 5.6), the most 

productive wells are those that intercept the most karstified zones, such as wells PT-24, PTP -261, PT-13, 

except PT-30, which is probably related to discontinuities and connections with the Santa Helena ridge. 

Low productive wells (PT-46, PTP-214, PTP-230) are intercepting less or none accumulated thickness of 

karstified zone or intercepting only the basement or metapelites rocks, such as the wells PT-78 and PT-57. 

There is a concentration of more productive wells in the central region of the study area, limited by 

grabens over Cenozoic unconsolidated sediments where limestones are thicker and more karstified, while 

low productive wells are in regions where limestones are thinner and over basement horsts (Fig. 5.5). 

Table 5.4 – Hydrodynamic characteristics and wells parameters in hydrogeological cross-sections. 

Sections Wells Depth (m) 
Specific capacity 

(m³/h/m) 

Transmissivity 

(m²/d) 

Karst zone thickness 

(m) 

1 
PT-151 132 6.8 - 15 

PTP-68 86 7.7 - 17 

2 

P-57 150 0.2 450 0 

P-24 100 73.8 1590 22 

PTP-230 75 0.3 - 0 

3 
PT-30 83 113.8 3590 14 

PT-51 80 5.8 930 11 

4 

PT-78 65 0.1 - 0 

PTP-261 120 Very high* - 30 

PT-46 60 9.0 1020 7 

PT-13 150 128.8 1550 23 

PTP-214 80 0.1 - 0 

(*) Very high specific capacity, without water level lowering during pumping test; (-) no data. 

5.4.6 – Groundwater Favorability 

The groundwater favorability map is a result of the analysis of four parameters: 1) density of 

morphostructural and geophysical lineaments; 2) density of karst features; 3) karst zone accumulated 

thicknesses in geological model; and 4) recharge rates. These parameters are intrinsically related to 

structures in the karst aquifer, such as faults, fractures, bedding plans, conduits, and surface karst features, 

which are the main environments for groundwater transmission and storage in this type of aquifer (Fig. 5.9). 

As the morphostructural and geophysical lineaments refer to the structures present in rocks (O'Leary 

1976; Cook 2003; Sérgio Melo et al. 2015; Salles et al. 2018), the higher the lineament density, the greater 
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is the connectivity of the structures, and hence the greater is the groundwater percolation and karstification. 

Most lakes in the area are karst features that, together with sinkholes and cave entrances, indicate karstified 

zones that connect the deep karst aquifer to the surface. The alignment of these lakes is usually associated 

with the groundwater flow direction, in other words, the presence of underneath karst cavities and conduits. 

The karstified zones in the geological model represent the cavities, conduits, fractures or cracks, and water 

entrance identified in lithological well profiles, which have the highest hydraulic conductivity of the aquifer, 

transmitting a large amount of water. The recharge rate also adds several features indirectly associated with 

water seepage and percolation, such as lithology, presence of caves, sinkholes, rock fracture degrees, slope, 

altitude, and land use and occupation, therefore, contributing to greater local karstification. 

The sum of these parameters indicates that the more parameters occur in an area and the greater is 

the weight of these parameters, the more is the groundwater favorability (GF) (Fig. 5.9). Areas with very 

high GF are in regions with high lineaments and karst feature densities, with thicker karstified zones and 

high recharge rates, that is, four parameters of weight 4 in the same area. Regions with four parameters, but 

with one or two lower weights, or with three parameters and high weights, may result in locations with high 

GF. Regions where there are one to three parameters, with weights from 1 to 3, resulted in moderate GF. 

Regions where there are only two parameters with weights from 0 to 2, resulted in low GF, and those with 

no parameters are locations with very low GF. 
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Figure 5.9 – Groundwater favorability map for the Sete Lagoas karst aquifer with well specific capacity values and 

aquifer transmissivities. 

The scatter plot (Fig. 5.10) shows the relationship between well productivity (specific capacity, Q/s, 

and transmissivity, T) and groundwater favorability. The increment of GF classes with Q/s and T shows that 

these parameters are directly proportional, certifying the efficiency of the applied method. 
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Figure 5.10 – Scatter plot and matrix of specific capacity and transmissivity values by groundwater favorability 

classes. 

From the 19 most productive wells in the area, 55 to 65% with Q/s > 50 m³/h/m and T > 1500 m²/d 

are in high GF areas, and 30 - 40% in moderate GF zones, except one well in the western low GF region of 

the map. Most wells (50 to 65%) with intermediate productivity (25-50 m³/h/m and 1000-1500 m²/d) are 

also in high or very high GF zones, around 35% in the moderate zones, and 15% in low GF zones. The least 

productive wells (Q/s < 25 m³/h/m; T < 1000 m²/d) are distributed throughout the map, with 40-60% in very 

low GF zones, 30-40% in moderate GF zones and 10-30% in high GF zones. 

The distribution of the lowest Q/s values across the map (123 of 185 wells ranging from 0 to 5 

m³/h/m), even in more favorable zones, shows how heterogeneous and anisotropic the karst aquifer is, where 

a dry well could be close to a highly productive one, simply because it did not intercept a saturated enlarged 

conduit. Therefore, although the groundwater favorability map indicates more favorable regions to explore 

groundwater on a kilometer-scale, contributing to well assertiveness allocations, it is advisable to use other 

investigative methods on local-scale (tens and hundreds of meters), such as geological-structural and local 

karst features mapping, detailed potentiometric surface map, terrestrial geophysical methods such as 

electrical resistivity or ground penetrating radar. 
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5.5 – CONCLUSIONS 

Karst groundwater favorability map proves to be an important tool for water resources management, 

especially for cities that depend almost entirely from groundwater, helping stakeholders to better plan urban 

expansions. The most productive wells are: 1) in the central region of the study area, limited by grabens and 

over Cenozoic unconsolidated sediments, where the limestones are thicker and more karstified; 2) in the 

higher lineament density zones, mainly on the lineaments with E-W and NE directions; 3) when lineaments 

intersect greater accumulated thicknesses of karstified zones; and/or 4) near lakes and surface karst features. 

The well productivity correlates with four parameters, considered the most important for the local 

karst aquifer: 1) morphostructural and geophysical lineament density; 2) surface karst feature density; 3) 

accumulated karstified zone thickness intercepted by wells; and 4) recharge rate. The sum and combination 

of these parameters result in the karst groundwater favorability map, where the higher the weight of each 

parameter and the more parameters in the same region, the more likely groundwater is to be found and the 

more productive the wells will be. Nevertheless, the large distribution of low productive wells throughout 

the region shows how heterogeneous and anisotropic the karst aquifer is, proving the need for more detailed 

studies to analyze groundwater favorability on a local-scale, as well as the regularization of illegal wells, 

contributing to new data for map improvements. 

The basement structure, coupled with deformational processes in the overlying formations, were 

mainly responsible for the bedding plane dips and fracture orientations, and hence in for the geometry 

configuration of hydrostratigraphic units, besides having controlled, together with the karstification 

processes, the geomorphological evolution of the region. 

The estimation of water balance shows that annual water extraction in the city of Sete Lagoas 

corresponds to 84% of the annual renewable groundwater resources in the defined basin for this study. It is 

an alert for the city if no action is taken in the coming years and could significantly impact the groundwater 

levels in the aquifer. The concentration of wells with high pumping rates may cause localized 

overexploitation in the central urban area, changing some regions from a confined aquifer to artificially 

unconfined conditions, as well as intensifying geotechnical issues such as subsidence and soil collapse. 

 

ACKNOWLEDGEMENT 

Special thanks go to Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), to 

Postgraduate Program in Crustal Evolution and Natural Resources of the Department of Geology of the 

Federal University of Ouro Preto and to the Sete Lagoas’ Water Supply and Sewage Service (SAAE) 

[Serviço Autônomo deÁgua e Esgoto]. 



 

CAPÍTULO 6  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo mostra que é possível obter bons resultados com informações já disponíveis em órgãos 

públicos, na literatura ou de livre acesso na internet, já que quase não se utilizou verbas públicas ou 

privadas para aquisição dos dados. Isso mostra o quanto é importante o compartilhamento e a 

organização de um banco de dados consistente para incentivar a pesquisa em benefício de todos. 

Aquíferos cársticos são importantes reservatórios de água subterrânea para o abastecimento de 

água em várias cidades do mundo. Contudo, devido a sua alta anisotropia e heterogeneidade, devem ser 

feitos estudos hidrogeológicos detalhados para explorá-los de maneira sustentável. O mapa de 

favorabilidade hidrogeológica mostrou ser uma ferramenta importante para a gestão desses recursos 

hídricos, principalmente em cidades que dependem da captação de água subterrânea para o 

abastecimento público, ajudando os gestores no planejamento de expansão urbana, na seleção de locais 

estratégicos para perfuração de poços, além de evitar a concentração de poços. 

Sete Lagoas está em uma região influenciada pelas estruturas presentes nas rochas e a dissolução 

de rochas carbonáticas. Os grabens e horsts do embasamento e a deformação compressiva leste-oeste 

foram os principais responsáveis pela padronização e orientação no desenvolvimento da carstificação 

do calcário, a qual desenvolveu na interseção dos planos de acamamentos com fraturas subverticais de 

direções principais E-W e NE, controlando também a evolução geomorfológica da região. 

Hidrogeologicamente, a região é composta pelo sistema aquífero cárstico-fissural da Formação 

Sete Lagoas e embasamento, de regime de fluxo semiconfinado, podendo ser livre, quando conectado 

ao aquífero poroso da cobertura cenozoica e nos condutos secos ou parcialmente preenchidos por água; 

ou confinado, quando sotoposto por metapelitos ou solo argiloso do Aquitarde Serra de Santa Helena. 

O fluxo de água subterrânea regional é para NE, podendo ter variações locais para leste ou norte, 

dependendo da rede de condutos locais. As taxas de recarga de origem autogênica são elevadas e 

concentradas, ocorrendo durante os períodos de chuva, enquanto as recargas alogênicas são menos 

intensas, difusas e ocorrem, preferencialmente, durante os meses de excedente hídrico, de dezembro a 

março. A concentração dos poços com elevada vazão de bombeamento causa um cone de rebaixamento 

na região central e aumenta a fragilidade do sistema cárstico, podendo agravar problemas geotécnicos, 

como subsidência e colapso do solo. 

A estimativa do balanço hídrico para a bacia que engloba a cidade de Sete Lagoas mostra que a 

captação de água anual na região corresponde a 84% do volume da reserva renovável anual, sem contar 

o volume de água captada pelos poços ilegais não cadastrados, deixando a cidade em uma situação de 

alerta, com possível superexplotação do aquífero cárstico no centro da cidade, caso a demanda por 
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recursos hídricos aumente e não sejam tomadas providências nos próximos anos, podendo comprometer 

a sustentabilidade e dinâmica dos aquíferos da região. 

A favorabilidade hidrogeológica cárstica em Sete Lagoas está correlacionada, indiretamente, 

com: 1) densidade de lineamentos morfoestruturais e geofísicos; 2) densidade de feições cársticas na 

superfície; 3) espessura total acumulada da zona carstificada interceptada pelos poços; e 4) taxa de 

recarga, correspondendo as regiões com maior conexão e densidade de fraturas, mais carstificadas, com 

maior percolação e transmissão de água subterrânea e com boas condições de recarga. 

Os poços mais produtivos estão: 1) na região central da área urbana, limitada pelos grabens e 

sobre a cobertura cenozoica, ou seja, onde os calcários são mais espessos e mais carstificados; 2) nas 

zonas de maior densidade de lineamentos, principalmente sobre os lineamentos tendendo para E-W e 

NE; 3) quando interceptam maior espessura acumulada de zona carstificada; e 4) próximos às lagoas e 

feições cársticas da superfície. 

Apesar do método de mapeamento da favorabilidade hidrogeológica cárstica ter sido validado 

e calibrado com os valores de vazão específica e transmissividade dos poços, a perfuração de poços 

pouco produtivos é bastante comum em regiões cárstica, devido à complexidade da rede condutos e 

fraturas. Por isso, são necessários estudos mais detalhados na escala local, como mapeamento geológico-

estrutural e feições cársticas locais, elaboração de mapa potenciométrico detalhado com poços e 

piezômetros da região, caminhamento geofísico terrestre (eletrorresistividade), assim como a 

regularização e obtenção da outorga dos poços, contribuindo com novos dados para melhorar o 

conhecimento sobre o aquífero. 

Além da regularização dos poços, é recomendável a organização e atualização dos dados dos 

poços públicos e privados, principalmente, vazão e tempo de bombeamento para estimar com maior 

precisão o volume de água de descarga da bacia e atualização do cálculo do balanço hídrico. Testes de 

vazão e testes de aquífero também são importantes para obtenção dos parâmetros hidrodinâmicos, 

possibilitando a atualização do modelo hidrogeológico conceitual. Para calibrar o mapa de recarga, 

sugere-se a medição direta da taxa de recarga, utilizando traçadores e lisímetros e a comparação com o 

fluxo de base da bacia com nova série histórica da medição da vazão do ribeirão Jequitibá. 

É recomendável a medição dos níveis estáticos dos poços para elaboração de nova superfície 

potenciométrica atual, além da instalação de datallogers em poços ou piezômetros estratégicos para 

monitoramento automático da variação do nível d´água em épocas de chuva, possibilitando novos 

estudos para obtenção de parâmetros hidrodinâmicos ou nova estimação da recarga. 
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