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Resumo 

Este estudo visa compreender o comportamento e a qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio 

São Miguel (≈520 km2), centro-oeste de Minas Gerais, afluente do rio São Francisco e inserida na bacia 

hidrográfica do Alto São Francisco (235.635 km2). A região abrange em sua maior parte os municípios 

de Pains e Arcos, seguida por áreas dos municípios de Iguatama, Formiga e Córrego Fundo. Para tanto, 

foi realizado um monitoramento hidroquímico sazonal das águas (meteóricas, superficiais e 

subterrâneas) em 89 pontos da bacia, durante dois períodos secos e dois chuvosos. As análises incluíram 

a determinação dos parâmetros físico-químicos, como temperatura, pH, Eh, condutividade elétrica (CE), 

sólidos totais dissolvidos (STD), oxigênio dissolvido e turbidez, assim como a concentração dos ânions 

nitrato (NO3
-), fosfato (PO4

3-), bicarbonato (HCO3), sulfato (SO4
2-) e cloreto (Cl-), e cátions maiores e 

elementos menores, traço, terras raras e as assinaturas isotópicas de δ18O e δ2H. Com o auxílio estatístico, 

foram propostos valores de Natural Background Level - NBL 90% para os principais íons das águas da 

bacia. As águas analisadas foram classificadas predominantemente como cálcicas bicarbonatadas, 

apresentando os maiores valores de NBL 90% para o cálcio (Ca2+), potássio (K+), bicarbonato (HCO3), 

sulfato (SO4
2-), cloreto (Cl-), nitrato (NO3

-) e arsênio (As3+) durante o período chuvoso; diferentemente, 

os elementos magnésio (Mg2+), sódio (Na+), fosfato (PO4
3-) e zinco (Zn) apresentaram decréscimo nesta 

mesma estação. Os valores acima de NBL 90% para NO3
-, PO4

3- e Cl- estão diretamente ligados à ação 

antrópica. Para o elemento cádmio (Cd), verificou-se que as concentrações mais elevadas deste elemento 

entram na bacia a partir de águas meteóricas, contaminando posteriormente as águas superficiais e 

subterrâneas. O estudo apresenta de forma inédita todo o funcionamento hidrodinâmico da bacia cárstica 

em estudo, apontando com apoio das assinaturas isotópicas para o δ18O e δ2H, as áreas de recarga e 

descarga, além da identificação das redes de fluxo e interconexões hidráulicas subterrâneas. O estudo 

fez uso de diversas ferramentas que se mostram indispensáveis para subsidiar a gestão dos recursos 

hídricos em áreas cársticas, podendo os resultados serem utilizados pelo poder público como valores de 

referência para regiões cársticas semelhantes, além de ajudar a compreender o comportamento 

hidroquímico, principalmente para os elementos de elevada toxicidade. 
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Abstract 

 

This study aims to understand the behavior and water quality of the São Miguel watershed (≈520 km2), 

midwest of Minas Gerais, a tributary of the São Francisco river and located in the São Francisco basin 

(235,635 km2). The region covers for the most part the municipalities of Pains and Arcos, followed by 

areas of the municipalities of Iguatama, Formiga, and Córrego Fundo. For this, a seasonal hydrochemical 

monitoring of the waters (meteoric, surface, and groundwater) was carried out in 89 points of the 

watershed during two dry seasons and two rainy seasons. The analysis included the determination of 

physicochemical parameters such as temperature, pH, Eh, eletric conductivity (EC), total dissolved 

solids (TDS), dissolved oxygen and turbidity, as well as the concentration of anions nitrate (NO3
-), 

phosphate (PO4
3-), bicarbonate (HCO3), sulfate (SO4

2-), and chloride (Cl-), and major cations and minor 

elements, trace, rare-earths, and isotopic signatures for δ18O and δ2H. With statistical aid, 90% NBL 

values were proposed for the main ions of the waters of the watershed. As results, water was 

predominantly classified as bicarbonated calcium, presenting the highest values of 90% NBL for 

calcium (Ca2+), potassium (K+), bicarbonate (HCO3), sulfate (SO4
2-), chloride (Cl-), nitrate (NO3

-) and 

arsenic (As3+) during the rainy season, whereas magnesium (Mg2+), sodium (Na+), phosphate (PO4
3-) 

and zinc (Zn) showed decrease in this same season. The values above NBL 90% for NO3
-, PO4

3-, and 

Cl- are directly linked to the anthropic activities. For the element cadmium (Cd), it was verified that 

higher concentrations of this element enter the basin from rain waters, and hence contaminating surface 

water and groundwater. Based on the analyzed data, the study presents in an unprecedented way all the 

hydrodynamic functioning of the karst basin, pointing with the support of the isotopic signatures for the 

δ18O and δ2H, the areas of recharge and discharge, in addition to the identification of water flownet and 

groundwater interconnections. The study presents several tools that are indispensable to support the 

management of the water resources in karst areas, and these values can be used by the public power as 

reference values for karst regions, besides helping to understand the hydrochemical behavior, especially 

for the elements of high toxicity. 
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  CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - Apresentação 

A área em estudo compreende a região cárstica do Alto São Francisco, no centro-oeste de Minas 

Gerais, sudoeste da unidade geotectônica denominada Bacia Intracratônica do São Francisco que, por 

sua vez, constitui a parte sul do Cráton homônimo. A pesquisa contempla a bacia hidrográfica do rio 

São Miguel, com área aproximada de 520 km². A paisagem da região é tipicamente cárstica, 

caracterizada pela presença de drenagens predominantemente subterrâneas, maciços calcários 

ruiniformes formando paredões, diversos cavernamentos, dolinas, surgências e sumidouros. Estas 

feições abrigam um excepcional patrimônio espeleológico com sítios arqueológicos e paleontológicos 

protegidos pela legislação vigente, Resolução CONAMA nº 347/2004 e do Decreto Lei nº 6.640/2008, 

para o qual diversos autores, como Teixeira & Dias (2003) e SEE (2012), levantaram a atenção para a 

fragilidade da região.  

A região investigada, por estar sobre uma importante reserva de calcário, é um grande polo 

mínero-industrial que produz diversos tipos de produtos a partir das rochas calcárias, como a cal 

dolomítica e calcítica, cimento, corretivo de solo, ração animal e precipitado de carbonato de cálcio 

(Ribeiro & Vilela 2009). Considerando a fragilidade do manancial hídrico e os diversos impactos 

ambientais urbanos e minerários, faz-se necessária a realização de estudos sistemáticos que contemplem 

temas como: manutenção da qualidade das águas e proposição de valores de referência para regiões 

cársticas, comportamento e mapeamento hidroquímicos, investigações acerca da origem e a relação de 

tempo de transito dos sistemas aquíferos cársticos, bem como determinar comunicações de fluxos 

subterrâneos existentes, gerenciamento do uso e ocupação do carste.  

A compreensão do ciclo da água na Terra é elemento chave dos esforços mundiais para 

desenvolver políticas e práticas que levem à gestão sustentável dos recursos hídricos (Aggarwal et al. 

2005). As cavernas constituem um componente importante dos ciclos hídricos regionais, porque são 

sistemas complexos e dinâmicos ligados ao ciclo da água, por meio das entradas e saídas, tanto 

superficiais como subterrâneas, bem como dos fluxos de precipitação e/ou evaporação (Chow et al. 

1988, Froehlich et al. 2005, Rennó e Soares 2007 e Tucci 2009). 

A interação da água com o ambiente local inclui componentes químicos e fases minerais que 

são transportados pelas bacias por meio de fluxos superficiais, entradas atmosféricas e subterrâneas 

(Froehlich et al. 2005). Estudos geofísicos (Chalikakis et al. 2011, Kaufmann et al. 2011, Kaufmann 

2014 e Somaratne et al. 2016) e hidroquímicos (Villanueva et al. 1996, Lang et al. 2006, Jiang et al. 
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2009, Mendizabal & Stuyfzand 2009, Nossa et al. 2011, Devic et al. 2014, Galvão 2015, Costa 2015, 

Grima et al. 2015 e Galvão et al. 2016) têm fornecido informações relevantes sobre os processos que 

regem o ciclo da água e a sua variabilidade ao longo do tempo e do espaço nos corpos aquosos de regiões 

cársticas, retratam com precisão a profundidade e possíveis caminhos de escoamento das águas 

subterrâneas, e se as alterações ocorrem por reflexos de ações antrópicas ou não, podendo auxiliar em 

muito a compreensão adequada deste dinâmico sistema. 

A geoquímica do ambiente é altamente dependente das fontes naturais, como a química das 

chuvas, das rochas, do solo e dos sedimentos superficiais (Selinus et al. 2005). Consequentemente, os 

rios, sejam eles superficiais ou subterrâneos, derivam sua composição química das chuvas, dos solos e 

rochas que tiveram contato. Portanto, o monitoramento químico pode servir para detectar violações nos 

padrões de concentrações e qualidade da água de tendências temporais (Soares 2001). 

Estrategicamente, vários países vêm ao longo do tempo realizando a determinação dos valores 

de background (valores de fundo naturais) das águas subterrâneas, devido à importância deste recurso e 

as necessidades de proteção da sua qualidade. A título de exemplo, pode-se citar a China (Lang et al 

2006, Jiang et al 2009), a União Europeia em geral, com destaques à Espanha (Grima et al 2015) e à 

Holanda (Mendizabal & Stuyfzand 2009), à Sibéria (Devic et al 2014), além dos estudos publicados 

pelas agências World Health Organization (WHO) e International Agency for Research on Cancer 

(IARC).  

Locais onde as ocorrências geológicas naturais resultam em alto valor de background químico 

para determinados elementos constituem-se anomalias naturais (geogênicas), ou seja, com valores de 

referência pré-civilização (NAVFAC 2003). Vale salientar que, para afirmar sobre anomalias 

geogênicas, é necessário um grande conhecimento sobre o comportamento químico dos elementos 

estudados e sobre as condições ambientais prevalecentes, o que nem sempre são facilmente 

compreendidas (Costa 2007). Em especial, as atividades antrópicas relacionadas à extração de calcário, 

comum na área de estudo, podem liberar concentrações elevadas de alguns elementos químicos, 

superando os valores de background do local, constituindo uma poluição antropogênica importante. 

Fritzsons et al. (2003) e Fritzsons et al. (2009) observaram que, na região metropolitana de Curitiba, as 

expansões das minerações de calcário causam influência na qualidade das águas do rio Capivari, 

elevando o pH das águas, tornando-as mais alcalinas, demostrando que a qualidade dos recursos hídricos 

é influenciada por diversos fatores, como clima, cobertura vegetal da bacia hidrográfica, topografia do 

terreno, geologia, tipo de solo (fatores geogênicos) e atividades antropogênicas (uso e o manejo do solo).  

O mapeamento hidroquímico tem sido uma importante ferramenta, quando bem elaborado e 

com uma base de dados consistentes, proporcionam inúmeras informações que permitem avançar 

interpretação da situação ambiental da bacia, subsidiando o estabelecimento de políticas públicas para 
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gestão ambiental, de forma a contemplar a utilização adequada de recursos naturais e garantir melhoria 

na qualidade de vida (De Vivo et al.  2003). A elaboração de mapas hidroquímicos, balizada pelos 

intervalos de isovalores obtidos e a determinação do background, torna-se uma ferramenta fundamental 

e estratégica na gestão ambiental de uma bacia. 

Alguns isótopos ambientais estáveis, como hidrogênio (2H) e oxigênio (18O), presentes nas 

moléculas de água, são utilizados como traçadores ideais. Os primeiros estudos foram feitos na década 

de 1950, quando a comparação da concentração de trítio nas águas de lagos e da chuva foi usada para 

se estimar o tempo de residência da água no lago Michigan (Libby 1954). As análises conjuntas de 2H 

e 18O têm sido amplamente usadas para determinar a dinâmica e a interação entre águas superficiais e 

subterrâneas, além de ser importante ferramenta para resolver questões relacionadas à reconstrução 

paleohidrológicas e paleoclimatológicas (Froehlich et al. 2005). Vuille et al. (2003) e Cruz et al. (2005a, 

b) relatam que na região sudoeste do Brasil as fontes de umidade apresentam significativas variações 

nas assinaturas isotópicas das precipitações. Cruz et al. (2005, 2009) observaram que durante o verão e 

parte do outono, a formação de chuvas na região sudeste está associada ao transporte de umidade da 

Amazônia, já as precipitações que ocorrem durante o inverno e parte da primavera estão associadas à 

formação de ciclones extratropicais, que utilizam umidade proveniente do Atlântico Sul, cujos valores 

de δ18O são em média mais altos ≅ -3%. 

Adar (2003) destaca a importância e a aplicabilidade dos isótopos como traçador em águas 

subterrâneas. O trítio juntamente com os isótopos de oxigênio, hidrogênio e enxofre (18O, 2H, 34S) foram 

utilizados no deserto de Negev, em Israel, para identificação das fontes poluidoras das águas 

subterrâneas de um complexo industrial visando prevenir futuras contaminações. Complementando o 

assunto, Galvão et al. (2017), por meio da aplicação dos isótopos estáveis de 18O e 2H na Província 

Petrolífera de Urucu, município de Coari/AM, identificou que as águas superficiais desta região são 

tipicamente leves e com origem meteórica. Já com relação às águas subterrâneas, foi verificado que a 

recarga se dá por infiltração direta da chuva, com evaporação primária antes de atingir a superfície 

freática no Sistema Aquífero Içá-Solimões. 

Ainda com relação à aplicação dos isótopos estáveis de 18O e 2H para indicar áreas de recarga e 

descarga, Galvão et al. (2017) para região cárstica de Sete Lagoas (MG) identificou que as águas 

subterrâneas da região são derivadas da recarga direta da precipitação local ocorrendo durante o período 

chuvoso, e que as zonas de recarga constituem principalmente sumidouros e entradas de cavernas, bem 

como áreas onde os calcários são cobertos por depósitos não consolidados.   

Portanto, observa-se que nas últimas décadas, diversas pesquisas hidrogeoquímicas buscaram 

compreender a relação das águas subterrâneas com as águas atmosféricas e superficiais, bem como a 

qualidade e comportamento das mesmas na terra.  
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Neste contexto, este doutorado visou elucidar grande parte dos temas supracitados por meio de 

análises hidroquímicas sistemáticas durante dois períodos chuvosos (compreendendo os meses de 

novembro e dezembro de 2015 e março de 2016), e dois períodos secos (compreendendo os meses de 

agosto e setembro de 2015 e julho de 2016) em águas meteóricas, superficiais e subterrâneas. As análises 

compreenderam a determinação das concentrações e razões dos elementos químicos maiores e traço, 

determinação de coeficientes hidrogeoquímicos, determinação de assinaturas isotópicas de δ18O e δ2H e 

suas variações e, por fim, determinação do background químico das águas meteóricas, superficiais e 

subterrâneas da bacia em apreço, representando todos estes dados por meio de mapas e diagramas 

hidrogeoquímicos.  

O resultado desta pesquisa produziu três artigos científicos: o primeiro abordando valores de 

NBL (Natural Background Level) para os principais cátions e ânions das águas subterrâneas da bacia, 

podendo este ser utilizado pelo poder público como valores de referência para águas subterrâneas de 

outras regiões cársticas. O segundo artigo apresentou o mapeamento do Cd em todo o ciclo hidrológico 

da bacia, identificando o período em que ocorre a entrada deste elemento bem como suas concentrações 

nas águas analisadas (meteóricas, superficiais e subterrâneas). E, por fim, o terceiro artigo apresentou o 

funcionamento hidrogeoquímico da região cárstica em apreço, identificando cerca de 10 km de 

comunicações hidráulicas subterrâneas, além de apontar as principais áreas de recarga e descarga bem 

como a influência das chuvas no desenvolvimento do carste em estudo.  

1.2 - Hipótese  

Uma das hipóteses adotada neste trabalho é a de que o uso e ocupação inadequado de regiões 

cárstica proporciona alterações físico-químicas dos rios, córregos e águas subterrâneas, afetando a 

qualidade dessas águas. As atividades antrópicas (urbanização, agropecuária e mineração), além de 

emitirem efluentes químicos e poluentes atmosféricos, podem disponibilizar e/ou liberar uma carga 

maior de elementos químicos diretamente solubilizados nas águas e/ou como partículas sólidas que, a 

partir de mudanças físico-químicas, implicaram na solubilização dos elementos, aumentando suas 

concentrações nas águas superficiais e subterrâneas. 

1.3 - Objetivos 

O estudo busca compreender o comportamento químico e dinâmico das águas da bacia do rio 

São Miguel (região cárstica do Alto São Francisco), através da proposição de valores de NBL, a fim de 

reconhecer as fontes de alterações hidroquímicas (geogênicas ou antrópicas), bem como a influência da 

sazonalidade para os elementos presentes nas águas. Para tal, realizou-se o monitoramento das águas 

meteóricas, superficiais e subterrâneas, a fim de identificar anomalias, as áreas de recarga e descarga 

bem como as comunicações hidráulicas da bacia do rio São Miguel. 
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Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

 Compreender as relações de origem e de percurso das águas meteóricas até atingir o sistema aquífero 

cárstico, bem como sua dinâmica de funcionamento e conexões hidráulicas, tendo em vista a 

identificação de feições geológico-estruturais, geomorfológicas, geofísicas (magnetometria e 

radiometria), as assinaturas isotópicas das águas e correlações químicas de associação água–rocha–

ambiente (áreas conservadas, urbanizadas, industrializadas e/ou mineralizadas). 

 

 Avaliar eventuais impactos sobre a dinâmica de circulação das águas meteóricas, superficiais e 

subterrâneas dos sistemas aquíferos (aquífero granular, cárstico, cárstico fissurado e fissurado), por meio 

da aplicação do background e do mapeamento hidrogeoquímico, visando investigar se as anomalias são 

naturais ou decorrentes das atividades de mineração de calcário, urbanização, entre outros processos de 

uso e ocupação.  

 

 Investigar o funcionamento hidrodinâmico das águas meteóricas, superficiais e subterrâneas do sistema 

aquífero cárstico a partir dos processos de fracionamento isotópicos, entre as águas meteóricas, 

superficiais e subterrâneas, elaborando modelos conceituais de fluxo das águas meteóricas a fim de 

fundamentar interpretações acerca da dinâmica e formação do carste, bem como possíveis interconexões 

entre águas superficiais e subterrâneas. 

1.4 - Estrutura da tese 

No Capítulo 1 é exposta a introdução ao tema proposto “Comportamento hidrogeoquímico da 

região cárstica do Alto São Francisco (MG): implicações associadas a sazonalidade e ciclo de 

contaminantes, áreas de recarga, descarga e comunicações hidráulicas”. Também é apresentada a área 

de estudo, a caracterização dos problemas observados na região e, por fim, as hipóteses e objetivos que 

nortearam o projeto. 

O Capítulo 2 aborda os aspectos fisiográficos da área em estudo, tais como: localização da área 

em estudo, clima, balanço hídrico, hidrografia, hidrogeologia, vegetação, uso e ocupação, fontes de 

poluição, geomorfologia, geologia regional e local da bacia do rio São Miguel. 

O Capítulo 3 compreende a revisão da literatura, abordando diversos temas intimamente ligados 

ao estudo, como: ciclo e a dinâmica hidroquímica, hidrogeologia de meios cársticos, contaminações 

hidroquímicas e geologia médica, estabelecimento de valores de background hidroquímico, análises dos 

isótopos ambientais e o mapeamento geoambiental. 

O Capítulo 4 compreende a descrição detalhada de todos os métodos empregados no estudo a 

fim de elucidar as hipóteses e objetivos expostos. Este capítulo aborda desde a pesquisa bibliográfica 
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sobre a região, os pontos selecionados para o monitoramento, a definição dos parâmetros monitorados, 

tanto no local quanto os parâmetros analisados posteriormente, em laboratório. Apresenta também como 

foi realizado o balanço iônico e colhidas as assinaturas isotópicas das amostras e, por fim, o tratamento 

dos dados e a representação por meio de bases cartográficas, gráficos e diagramas visando uma 

compreensão mais rápida e didática dos dados. 

O Capítulo 5, apresenta o artigo intitulado Natural background levels and seasonal influence 

on groundwater chemistry of the upper São Francisco karst region, MG, Brazil. Neste artigo são 

apresentados os valores de fundo natural para os cátions (cálcio, magnésio, sódio e potássio), para os 

aníons, (bicarbonato, cloreto, nitrato, sulfato e fosfato) e para os elementos menores (bário, zinco e 

arsênio). A partir do background hidroquímico observou-se a influência sazonal exercida sobre estes 

elementos, que, durante o período chuvoso, o Ca2+, K+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-, NO3
- e As3+ apresentaram um 

acréscimo nas suas concentrações enquanto que os elementos Mg2+, Na+, PO4
3-, e Zn2+ um decréscimo.  

O Capítulo 6 apresenta o artigo Cadmium mapping in the hydrological cycle of the São 

Miguel watershed, MG, Brazil and presentation of the most vulnerable areas to contamination. 

Neste artigo é apresentada a origem e o padrão de distribuição do Cádmio nas águas, que estão 

diretamente relacionados à precipitação. O artigo ajuda a compreender o comportamento da 

contaminação do ambiente pelo Cádmio. A partir do background hidroquímico obtido para a região, 

constatou-se que as anomalias para esse elemento frente a outros sugerem a necessidade de uma 

avaliação do potencial risco de contaminação da área, principalmente durante os períodos chuvosos.  

O Capítulo 7, apresenta o artigo Recharge Sources and Hydraulic Communication of Karst 

Aquifer, São Miguel Watershed, MG, Brazil. Este artigo apresenta os processos hidrogeológicos 

ativos na bacia, bem como as interações entre águas superficiais e subterrâneas, fontes de recarga e a 

evolução hidroquímica das águas subterrâneas por meio do uso de isótopos estáveis 18O e 2H e de íons 

maiores. Os resultados mostram que toda dinâmica hidroquímica dessas águas estão diretamente 

influenciadas pela geologia, com as maiores concentrações dos íons maiores verificadas na região 

central da bacia, sobre os calcários do Membro Lagoa Santa, de diversos processos de carstificações, 

potencializados durante o período chuvoso. Este artigo encontra-se em finalização e ainda não foi 

submetido.  

E, por fim, o Capítulo 8 compreende as Conclusões Gerais e Recomendações, seguido das 

bibliografias consultadas e o anexo deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1 - Localização da área  

A bacia hidrográfica do rio São Miguel está inserida na denominada “região cárstica do Alto 

São Francisco” (Figura 2.1), centro-oeste de Minas Gerais, e abrange, em sua maior parte, os municípios 

de Pains e Arcos, seguida por áreas dos municípios de Iguatama, Formiga e Córrego Fundo. O acesso à 

área a partir de Belo Horizonte se faz pela rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias) até Betim. No trevo 

com a BR-262, toma-se esta rodovia até o trevo com a MG 050 e, então, chega-se ao local. 

 

Figura 2.1 - Mapa com localização da bacia hidrográfica do rio São Miguel em relação ao estado de Minas Gerais. 

Acesso a partir da capital mineira para a área em estudo e das manchas urbanas localizadas dentro e nas adjacências 

da bacia. 

2.2 - Clima e balanço hídrico 

A partir dos dados da estação pluviométrica de Bambuí (Latitude: -20.031111º. 

Longitude: -46.008811º. Altitude: 697 metros), que utiliza os princípios da classificação climática de 

Köppen e de Gaussen e Bagnouls, o clima da bacia em estudo classifica-se como tropical sub quente 

semi-úmido com 4 a 5 meses secos. 
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Menegasse et al. (2002) realizaram a caracterização hidroclimática para a bacia do rio São 

Miguel utilizando as áreas de influência das estações meteorológicas de Arcos, Iguatama e Fazenda 

Olhos D’Água, com dados de 1975 a 1989. A partir destes dados, os autores constataram que na bacia 

do rio São Miguel a média mensal da temperatura mínima é de 16,4ºC, em julho, e a máxima é de 

22,6ºC, em fevereiro. Com relação aos valores extremos de temperatura, a máxima absoluta registrada 

é de 35ºC, enquanto que a mínima registrada é próxima de 0ºC (INMET 2016).  

Quanto ao balanço hídrico, a partir das normais climatológicas da série histórica de 1975 a 1989, 

a bacia apresenta médias para pluviometria anuais (1.325 mm), de evapotranspiração potencial (937,0 

mm), evapotranspiração real (834,0 mm), déficit hídrico (104 mm) e excedente hídrico (491 mm). A 

bacia apresenta dois períodos distintos: um com excedente hídrico, de novembro a abril, e outro com 

déficit hídrico, de maio a setembro, com reposição no mês de outubro (Menegasse et al. 2002).  

Os maiores índices de umidade relativa média são registrados nos meses de janeiro e dezembro, 

atingindo níveis entre 80 e 85%, enquanto que os meses mais secos, agosto e setembro, os valores variam 

entre 60 e 70%. Contudo, a umidade média anual varia entre 75 e 80% (INMET 2016).  

Com relação à insolação, a média anual de horas de insolação é de 1.900 horas, sendo os meses 

de maior insolação (julho e agosto) com níveis entre 220 e 250 horas e os de menores valores mensais 

ocorrendo nos meses de dezembro, com níveis entre 120 e 150 horas e janeiro oscilando entre 80 e 100 

horas (INMET 2016). 

2.3 - Hidrografia 

De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), esse rio 

apresenta 2.700 km de extensão, 639.219 km2 de área de drenagem (7,5% do país) e vazão média de 

2.850 m3/s (2% do total do país). Nasce na Serra da Canastra (MG), escoando no sentido sul-norte pela 

Bahia e Pernambuco chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe.  

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é dividida em outras 4 sub-bacias (alto, sub médio, 

médio e baixo), nas quais abrangem sete unidades da federação: Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), 

Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%) e 504 

municípios (cerca de 9% do total de municípios do país). 

O rio São Miguel é um importante afluente do rio São Francisco e está situado na província 

cárstica de Arcos-Pains, na bacia hidrográfica do Alto São Francisco (235.635 km2). Abrange cinco 

municípios (Arcos, Pains, Iguatama, Formiga, Córrego Fundo) e drena perenemente em superfície, na 

sua maior parte, cerca de 53 km de extensão possuindo direção geral S/N, com padrão morfológico 

meandrante (Menegasse et al. 2002; Dias & Menegasse 2002).  
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O curso do rio São Miguel apresenta uma amplitude altimétrica de 245 m nascendo a 875 m de 

altitude até desaguar no rio São Francisco, na cota aproximada de 630 m. Apresenta vazão média de 7,6 

m3/s, com uma contribuição subterrânea de 68,5% do escoamento total e 23% da precipitação. A 

contribuição subterrânea predomina sobre a superficial durante todo o ano, mais preponderante nos 

meses secos, entre abril e outubro, chegando a 95% em julho e 54% em dezembro (Menegasse et al. 

2002). 

Os principais tributários da margem oeste, seguindo de montante para a jusante, são: ribeirão 

das Moendas, córrego da Mina, córrego do Mandengo e córrego do Fundão. Na margem leste, os 

principais tributários são: córrego da Barra e rio Candongas, que abrange a sub-bacia do córrego Santo 

Antônio, ambos inseridos em boa parte no município de Arcos (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 – Localização e rede hidrográfica da bacia do rio São Miguel, alto São Francisco e São Francisco.  
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Nas sedes dos municípios, distritos, vilas e bairros inseridos na bacia do rio São Miguel 

predominam a utilização de mananciais subterrâneos como fonte de água para consumo humano. A 

indústria da mineração do calcário, base econômica da região, é a maior consumidora de água tanto 

subterrânea quanto superficial. A grande utilização da água subterrânea na região deve-se ao rápido e 

precário escoamento superficial neste tipo de terreno cárstico, em especial nos meses de estiagem, 

quando dolinas e córregos encontram-se praticamente secos e, em outros casos, comprometidos devido 

à poluição antrópica de determinados cursos d’água (Menegasse et al. 2002).  

Neste mesmo sentido, vale destacar que a qualidade das águas do rio São Miguel é monitorada 

pelo IGAM desde 2000 através da Estação SF002 localizada a jusante de Pains, na localidade de 

Calciolândia. Em 2015 a empresa Nemus atualizou o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do rio São Francisco, e apontou que o rio São Miguel permanece no nível médio de Índice de Qualidade 

de Água (IQA). Vale salientar que para o calculo do IQA são levados em consideração 9 parametros 

físico químicos  (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3 - Mapa com a qualidade das águas superficiais do Alto São Francisco, com destaque para região em 

estudo (Nemus 2015). 
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2.4 - Hidrogeologia 

A combinação das estruturas geológicas com fatores geomorfológicos e climáticos do Brasil 

resultou na configuração de 10 províncias hidrogeológicas (Amazonas, Centro-Oeste, Costeira Escudo 

Central, Escudo Meridional, Escudo Oriental, Escudo Setentrional, Paraná, Paraíba e São Francisco), 

que são regiões com sistemas aquíferos com condições semelhantes de armazenamento, circulação e 

qualidade de água (MMA 2003).  

Segundo Feitosa et al. (2004), na Província Hidrogeológica do São Francisco, predominam 

aquíferos restritos às zonas fraturadas em quartzitos, metagrauvacas, metaconglomerados, calcários e 

dolomitos com potencialidade hidrogeológica de baixa a média. Para Mourão et al. (2001), a região do 

Alto São Francisco, onde está a bacia do rio São Miguel, está compartimentada em quatro sistemas 

aquíferos (Figura 2.4): aquífero granular (aquíferos aluviais, areníticos e colúvio-eluviais); aquífero 

cárstico; aquífero cárstico fissurado; e aquífero fissurado (aquíferos de rochas metapelíticas e xistosas, 

de rochas quartizíticas, itabiríticas e de rochas metamórficas). Para Auler (informação verbal 2018), o 

sistema aquífero cárstico fissural pode ser agrupado juntamente com  sistema aquífero cárstico. 

 
Figura 2.4 - Mapa hidrogeológico da bacia do rio São Miguel com a descrição dos quatro sistemas aquíferos 

(modificado de Mourão et al, 2001). 

De acordo com Ford & Williams (2007), os valores de transmissividade e, consequentemente, 

a condutividade e permeabilidade hidráulicas podem variar de acordo com a posição vertical da rocha 

calcária. Na maioria dos casos, será mais alto na zona com os calcários mais degradados, perto da 
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superfície (epicarste) diminuindo exponencialmente com profundidade. Para a região de Sete 

Lagoas/MG, Galvão (2015) identificou um aumento de quatro a seis ordens de grandezas para 

permeabilidades. Na bacia do rio São Miguel, a vazão média dos poços do aquífero fissural (10,7 m3/h) 

apresentavam-se ligeiramente superior à média dos poços do aquífero cárstico (9,84 m3/h). Com relação 

a produtividade do aquífero, a capacidade específica é maior no carste se comparado ao fissural (Q/s 

(carst.) = 2,31 m3/h; Q/s (fiss.) = 0,66 m3/h) (Dias & Menegasse 2002).  

Sistema Aquífero Cárstico  

Representado pelas rochas carbonáticas do Grupo Bambuí, a Formação Sete Lagoas recobre 

praticamente toda extensão da bacia hidrográfica do rio São Miguel com expressivos afloramentos e 

feições geomorfológicas indicativas de processos de carstificação tais como: grutas, poljés, dolinas, 

uvalas, sumidouros, surgências, ressurgências, lapiás e rede de drenagem subterrânea. 

Sistema Aquífero Cárstico Fissural 

Representado por calcipelitos, calcissiltitos e calcilutitos do Grupo Bambuí, recobrem a parte 

leste da bacia hidrográfica do rio São Miguel com descontinuidades de direções NE-SW e NW-SE. As 

condições mais favoráveis de recarga ocorrem em áreas de afloramentos, em locais de aporte de cursos 

d’água superficiais através das feições cársticas de absorção como dolinas e sumidouros. Já a descarga 

do aquífero ocorre nos rios, níveis de base local, que recebem o aporte do aquífero. Na bacia em estudo, 

a recarga do aquífero é realizada nas áreas localizadas a oeste, as quais apresentam níveis 

potenciométricos mais elevados, apresentando feições cársticas de absorção como sumidouros, fraturas, 

desfiladeiros e condutos que contribuem para infiltração e percolação das águas pluviais (Teixeira & 

Dias 2003, Freitas 2009 e SEE 2012). 

Sistema Aquífero Fissural 

Inserido no Complexo granito-gnáissico, que aflora no extremo leste da bacia hidrográfica do 

rio São Miguel, o escoamento subterrâneo ocorre em rochas gnáissicas, de modo que o fluxo segue 

apenas ao longo das descontinuidades, como planos de fraturas e falhas presentes nestas rochas, de 

direções preferenciais N/S, E/W e NW-SE (Freitas 2009). A área de ocorrência do aquífero fissural 

corresponde, aproximadamente, à sub-bacia do rio Candongas, a leste da área, que tem grande parte de 

seu curso acompanhando um graben de direção N30W (Saadi 1991). 

Sistema Aquífero Poroso  

Representados por coberturas detríticas caracterizadas por sedimentos aluviais e colúvio 

eluviais. São encontrados ao longo de cursos d’água, nas planícies de inundação e nos terraços, 
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apresentando dimensões, litologias e sedimentos variados que são justificados pela morfologia da área 

fonte intemperizada, do relevo pretérito do substrato e da complexidade do sistema deposicional. O 

povoado de Calciolândia e muitas residências na zona rural na parte norte da bacia do rio São Miguel 

são abastecidas por este aquífero. 

2.5 - Vegetação 

Pains encontra-se em um ambiente de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, dois 

dos mais biodiversos e ameaçados ecossistemas do mundo (Myers et al. 2000). Atualmente, ambos os 

biomas apresentam suas áreas reduzidas e altamente fragmentadas por diversos fatores, como: extração 

mineral, expansão urbana, uso agrícola, entre outros.  

Myers et al. (2000) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA 2013) enfatizam que a Mata Atlântica possui um alto grau de endemismo, restando 

hoje menos de 10% de sua cobertura original, distribuídos apenas em pequenos fragmentos e algumas 

florestas contínuas localizados, principalmente, em áreas de difícil acesso. A supressão do Cerrado vem 

ocorrendo de forma acelerada devido a transformações e processos degenerativos, restando menos de 

5% de sua área original que era da ordem de 1.900.000 km², aproximadamente (Viadana & Cavalcanti 

2006). Tais transformações originaram grandes danos ambientais, como a fragmentação de habitats, 

extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, aumento da vulnerabilidade 

dos aquíferos à poluição, degradação de ecossistemas e, possivelmente, modificações climáticas locais 

e regionais. 

De acordo com as bases de dados disponíveis no MMA (Ministério do Meio Ambiente) e IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e estatística), predomina na bacia hidrográfica do rio São Miguel o 

bioma Cerrado, sob as formas de Floresta Estacional Decidual com pequenas porções de Savana e matas 

de Galerias e do bioma Mata Atlântica com a ocorrência de Floresta Estacional Semidecidual (Figura 

2.5 – A).  

Nas áreas de cerrado ocorre largamente a fitofisionomia classificada como Mata Seca (Floresta 

Tropical Seca), associada às rochas carbonáticas em grande parte da Província Espeleológica do Grupo 

Bambuí (Rodrigues (011). Costa et al. (2013), via tratamento digital de imagens LANDSAT ETM+, 

aliadas a obtenção de imagens EVI (Enhanced Vegetation Index) apresentou o mapa com a distribuição 

da mata seca sobre a bacia em apreço (Figura 2.5 – B). De acordo com o autor, 30,80% da área da bacia 

é composta por vegetação nativa (mata seca e matas de galerias).  
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Figura 2.5 – (A) distribuição das fitofisionomias vegetacionais ocorrente na bacia do rio São Miguel (adaptado 

de IBGE 2016); (B) mapa com a distribuição da mata seca sobre a bacia hidrográfica do rio São Miguel (Costa et 

al. 2013). 

 

A vegetação na bacia do rio São Miguel já foi utilizada extensivamente, restando poucos 

remanescentes ainda intactos. Nas drenagens, observam-se remanescentes de mata ciliar. Sobre os 

relevos da Serra de Piumhi, apresenta-se um modelado dissecado com média densidade de drenagem e 

forte entalhamento dos vales, com ocorrência de matas densas nos fundos dos vales e vegetação rala nas 

vertentes, típicas de ambiente úmido (Martins 2013).  

No restante da área, a pressão antrópica é presente por meio de atividades tradicionais como a 

pecuária extensiva e cultivos para o abastecimento regional como feijão, milho, cana e eucalipto. Parte 

da vegetação remanescente e algumas dolinas já foram ou estão sendo soterradas e cursos d’água 

subterrâneos assoreados, proporcionando a consequente modificação das áreas alagadas no período 

chuvoso (Radam Brasil 1983, Teixeira & Dias 2003). 

2.6 - Uso e ocupação do solo e fontes de poluição 

Com relação ao uso e ocupação da bacia em estudo, Cherem (2006), a partir de interpretação 

supervisionada, classificou a bacia do rio São Miguel com 9 tipos de classes de uso (pastagem, 

vegetação, solo exposto, afloramentos calcários, minerações, urbanização, plantações de eucalipto, 

agricultura e outros tipos). Recentemente, Pereira (2018) também realizou a análise do uso e ocupação 

desta mesma bacia a partir da classificação supervisionada de composições de bandas de uma imagem 

A B 
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Landsat 8, o qual gerou 7 classes de usos (pastagem, vegetação, solo exposto, maciços calcários, 

empreendimentos minerários, urbanização e lagos), sintetizadas na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Evolução do uso e ocupação do solo da bacia do rio São Miguel (adaptado de Cherem 2006 e Pereira 

2018). 

LEVANTAMENTO REALIZADO POR 

CHEREM (2006) 

LEVANTAMENTO REALIZADO POR 

PEREIRA (2018) 

Classificação Área (%) Classificação Área (%) 

1. Pasto 40,8 1. Pasto 61 

2. Vegetação (mata) 27,3 2. Vegetação 27 

3. Solo exposto 1,2 3. Solo exposto 5 

4. Afloramentos calcário 11,6 4. Maciço calcário 3,4 

5. Minerações 1,5 5. Empreendimento minerários 1,8 

6. Urbanização 0,5 6. Urbanização 1,7 

7. Plantação de eucalipto 0,9 7. Lagos 0,1 

8. Agricultura 12,1   

9. Outros 4,1   

Ambos os estudos apontaram que áreas compostas por pastagens representam o maior 

percentual de uso do solo na bacia, representando sua aptidão agropecuária. Apontaram também que a 

vegetação nativa praticamente se manteve, onde grande parte desta vegetação é composta pela mata 

seca, a qual está dispersa por toda a extensão da bacia, principalmente próximo aos afloramentos 

calcários (Cherem 2006). Com relação à mineração e ocupação urbana juntas, em 2006 totalizaram 2%, 

passando em 2018 para 3,5%, apresentando um pequeno aumento.  

Com relação às fontes de poluição dos corpos hídricos, Haddad (2007) e Haddad & Magalhães 

Jr. (2010) relatam que os campos de pastagens, a agricultura e o solo exposto são as principais fontes de 

poluição difusa das águas distribuídas por toda bacia; a mineração pode ser considerada como fonte não 

pontual por causa da explotação das rochas e da calcinação, que provocam poluição atmosférica, 

podendo poluir posteriormente solos e corpos d’água. As áreas urbanas são consideradas as principais 

fontes de poluição pontual, devido aos lançamentos de esgotos sanitários e efluentes industriais. 

2.7 - Geologia regional 

A área está localizada na extremidade sudoeste do Cráton do São Francisco (Figura 2.6), 

margeado pelas faixas de dobramento do proterozoico superior. A região da bacia do São Miguel 

apresenta três compartimentos estruturais: 1) oeste, correspondente à zona externa das faixas Brasília e 

Rio Preto; 2) leste, englobando as extremidades da Faixa Araçuaí; e 3) central (Almeida 1977). No 

Cráton afloram rochas carbonáticas e pelíticas que repousam sobre o embasamento granito-gnáissico 

que constitui a base estratigráfica regional. 
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Figura 2.6 - Plataforma carbonática do Grupo Bambuí no Cráton do São Francisco (Misi 2001). A seta vermelha 

na extremidade sudoeste indica a localização da área de estudo. 

 

A Bacia do São Francisco é pouco deformada na parte central, ladeada por duas faixas móveis 

compressivas a oeste (Faixa Brasília) e a leste (Faixa Araçuaí). Apresenta cerca de 300.000 km2, onde 

extensas regiões da bacia são recobertas por estratos sedimentares de idades fanerozoicas.  

O Cráton São Francisco guarda registro de sucessivos ciclos sedimentares que compreendem 

diversas unidades litoestratigráficas descritas como o produto do preenchimento de uma bacia 

intracratônica denominada “Bacia do São Francisco”, do qual apresenta quatro grandes unidades 

litoestratigráficas sobre rochas mais velhas (1,8 Ga) ao sul: Supergrupo Espinhaço, o Supergrupo São 
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Francisco, os sedimentos paleozoicos do Grupo Santa Fé e as unidades cretácicas do Grupo Areado, 

Grupo Mata da Corda e Grupo Urucuia (Pinto & Martins-Neto 2001 e Alkmim & Martins-Neto 2001).  

As coberturas sedimentares neoproterozoicas do Cráton São Francisco podem ser subdivididas 

em três grandes conjuntos, separadas por discordâncias erosivas representadas pelas sequencias: 

Glaciogênicas, Plataforma Carbonática e Molassóides que representam evoluções distintas (Alkmim & 

Martins-Neto 2001).  

O arcabouço estrutural na porção sudoeste da bacia é definido em uma fase deformacional 

principal com duas etapas distintas: a primeira nucleou falhas inversas e de empurrão e a posterior gerou 

zonas de cisalhamento sinistrais, rotacionando estruturas pré-existentes, sedimentando as sequências da 

Plataforma Carbonática no interior do cráton, os quais ocorreram durante o Ciclo Brasiliano (Muzzi-

Magalhães 1989 e Alkmim & Martins-Neto 2001). A presença de falhamentos inversos ocorridos 

durante esse ciclo seriam produtos de reativação de antigas fraturas de extensão do embasamento que 

se propagaram através da cobertura neoproterozoica durante e após a sedimentação (Alvarenga & 

Dardenne 1978, Dardenne 1981, Alkmim et al. 1996 e Misi 2001). 

O Supergrupo São Francisco engloba as unidades neoproterozoicas glácio-continental e 

marinho, representadas, respectivamente, pelos grupos Macaúbas e Bambuí. De acordo com Freitas 

(2009), o Grupo Macaúbas apresenta pequenas áreas aflorantes na bacia, enquanto que o Grupo Bambuí 

constitui a unidade característica da mesma, com afloramentos de todas as unidades.  

A primeira coluna litoestratigráfica regional foi proposta por Costa & Branco (1961), que 

subdividiram a “Série Bambuí” em três formações: Carrancas, Sete Lagoas e Rio Paraopeba, 

respectivamente da base para o topo. A Formação Rio Paraopeba era constituída por quatro membros: 

Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Três Marias e Serra da Saudade. 

Após uma série de outros trabalhos de cunho estratigráficos, como os de Costa & Branco (1961), 

Barbosa (1961), Oliveira (1967), Braun (1968), Schöll (1976), Dardenne (1978a), Couto & Bez (1981), 

Projeto RADAMBRASIL (1983) e Castro (1997), atualmente, a coluna estratigráfica que melhor 

representa a porção centro-leste e sudoeste do Grupo Bambuí (Figura 2.7) foi a proposta por Martins-

Neto & Alkmin (2001). 
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Figura 2.7 - Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí (Martins-Neto & Alkmin 2001). 

 

 

2.8 - Geologia local 

A província cárstica de Pains está localizada no limite sudoeste da porção sul do Cráton São 

Francisco em contato com a Faixa Brasília (Ciclo Brasiliano). Na região ocorrem, predominantemente, 

rochas carbonáticas e silto-argilosas pertencentes ao Grupo Bambuí e metagranitoides, como 

embasamento aflorante, na posição leste da área. 

 O contexto geológico foi obtido a partir da folha Piumhi – SF23-V-B-II (Ribeiro & Paciullo 

2008) disponível no Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais na escala de 1: 1.000.000 (CPRM 

2012) sendo caracterizado pela ocorrência de calcários da Formação Sete Lagoas na forma de lentes 

entre metapelitos, permitindo a ocorrência de zonas cársticas isoladas em meio a rochas não 

carbonáticas.  

 De acordo com Félix & Freitas Jr. (2000), as litologias presentes na bacia hidrográfica do rio 

São Miguel são as rochas arqueanas do Complexo Granito-Gnáissico e neoproterozoicas do Grupo 

Bambuí (Figura 2.8) por vezes, coberturas com solos residuais, latossolos vermelhos, proveniente do 

intemperismo do calcário.   
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Figura 2.8 - Mapa Geológico da bacia do rio São Miguel (modificado de Dias & Menegasse 2002). 

 

Complexo Granito-gnáissico 

O Complexo Granito-gnáissico aflora apenas no extremo leste da área estudada e encontra-se 

bastante alterado. Trata-se de um granitoide cinza claro, de granulação grossa, foliação incipiente, 

composto essencialmente por quartzo, feldspatos e biotita. Ocorrem blocos de rocha sã com dimensões 

decimétricas em tributários do rio Candongas. As rochas deste complexo arqueano formam o 

embasamento da sequência pelito-carbonatada do Grupo Bambuí (Saadi et al 1991). 

Grupo Bambuí  

A sequência sedimentar do Grupo Bambuí repousa sobre o Complexo Granito-gnáissico de 

modo descontínuo. A base é constituída por pelitos e margas, sobrepostas por calcários e dolomitos 

variados que, em conjunto, constituem a unidade de maior espessura e distribuição na Bacia do rio São 

Miguel.  
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Madalosso & Veronese (1978), a partir de levantamentos realizados nas cidades de Arcos, Pains 

e Lagoa da Prata, dividiram o Grupo Bambuí em duas litofácies: uma pelítica, formada por argilitos e 

siltitos, e outra carbonática. A litofácies carbonática predomina na região de Arcos e Pains, sendo 

dividida em 7 litologias. Correspondem, da base ao topo, em margas, calcários plaqueados, calcarenitos 

e brechas com laminações cruzadas, dolomitos sacaróides calcíferos com vestígios de oóides, pelóides 

e intraclastos, dolomitos laminados calcíferos, calcários pretos com estromatólitos e calcários pretos, 

micríticos, com lentes de sílex preto. 

Na região investigada por Muzzi-Magalhães (1989), o Grupo Bambuí foi dividido em quatro 

fácies sedimentares: Conglomerática, Pelítica, Carbonática e Psamo-pelítica (Figura 2.9).  

 
Figura 2.9 - Seção esquemática da distribuição do Grupo Bambuí na porção sudoeste da Bacia do São Francisco. 

Em A, coluna estratigráfica proposta para a região (Muzzi-Magalhães 1989). 
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A Fácies Conglomerática ocorre na porção leste da Serra de Pimenta fazendo contato basal com 

as rochas do Grupo Canastra. Na base são representadas por orto e paraconglomerados, com seixos de 

quartzo, xistos, gnaisses, quartzitos, milonitos e filitos. Na zona intermediária, siltitos e argilitos 

feldspáticos estão intercalados com arenitos arcoseanos, sendo que no topo da unidade os 

conglomerados apresentam intraclastos de siltitos e argilitos (Muzzi-Magalhães et al. 1989). 

A Fácies Pelítica ocorre em contato discordante com o Embasamento Gnáissico-Migmatítico 

em uma faixa de direção N-S, próximo a Serra de Pimenta. É representada por argilitos com 

estratificações plano paralelas, por vezes intercalada com siltito e argilitos (Muzzi-Magalhães et al. 

1989). 

A Fácies Carbonática possui ampla distribuição entre os municípios de Arcos, Pains, 

Doresópolis e Iguatama. Madalosso & Veronese (1978) subdividiram as Fáceis Carbonáticas em seis 

níveis: calcilutitos e margas; calcarenitos; calcarenitos dolomíticos; dolarenitos; calcarenitos 

estromatolíticos, dolarenitos calcíticos, calcirruditos dolomíticos; calcarenitos e calcilutitos superiores. 

Para região de Arcos, Nobre-Lopes (1995) caracterizou os carbonatos em 23 fácies sedimentares 

distintas. Tais fácies foram agrupadas em conjuntos faciológicos característicos de determinados 

ambientes sedimentares, possibilitando a reconstituição dos seus respectivos modelos deposicionais.  

Já a Facíes Psamo-Pelítica representa a unidade de maior distribuição na região sudoeste da 

bacia do rio São Francisco, composta principalmente por argilitos sotopostos a argilitos com 

intercalações de siltitos e raramente corpos de arenito no topo da sequência. 

2.9 - Geomorfologia 

De acordo com Saadi (1991, 1993), a área apresenta uma importante influência da tectônica 

recente no condicionamento da geomorfogênese do carste, associado a um elevado índice pluviométrico. 

A geomorfologia é marcada por um típico relevo cárstico bem desenvolvido ao nível do exo e 

endocarste. Apresenta, predominantemente, um carste descoberto em exumação, com modelos de 

dissolução caracterizados por extensos maciços calcários e paredões marcados por lapiás e estruturas 

ruiniformes, cursos d’água intermitentes, drenagens predominantes subterrâneas intercalando 

sumidouros e ressurgências, dolinas de dissolução. 

O relevo da região do Alto São Francisco, de acordo com Martins (2013), pode ser dividido em 

dois grandes domínios morfoestruturais: Cráton São Francisco e Faixa de Dobramentos Brasília.  

A bacia do rio São Miguel está localizada na unidade morfoestrutural classificada como a Bacia 

Sedimentar do São Francisco, onde os grandes rios são orientados por fraturas, alargando-se, 
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posteriormente, por processos de aplainamento, predominando, portanto, formas aplainadas, superfícies 

onduladas e pedimentos ravinados, exceto nas áreas cársticas que apresentam morfologia peculiar 

(SUPRAM 2013).  

Em toda a região de estudo, a ação da drenagem resulta em colinas com vertentes recobertas por 

sedimentos superficiais resultantes da alteração local dos pacotes de rocha. Destacam-se na área as 

concentrações de inúmeras formas cársticas, como grutas, cavernas, abrigos, surgências, sumidouros, 

lapiás, dolinas, uvalas, poljés, paredões e verrugas. Dentro das cavidades endocársticas, destacam-se 

espeleotemas como estalagmites e estalactites, resultantes de atividade intempérica das águas.  

A região do Grupo Bambuí, conhecida como Província Espeleológica do Bambuí, ocupa uma 

área de, aproximadamente, 150.000 km2 e abrange as porções centro oeste, norte e noroeste de Minas 

Gerais, leste do Distrito Federal, nordeste de Goiás, sudeste do Tocantins e oeste da Bahia. O carste 

associado à esta província se desenvolve em duas formações geológicas: Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré 

(Roldan et al. 2004). Dentre as 19 regiões consideradas cársticas pelo CECAV (2011), a região do Grupo 

Bambuí destaca-se com o maior número de cavidades identificadas. 

A Unidade Espeleológica Arcos-Pains é formada por maciços calcários que abrigam centenas 

de grutas, abrigos e abismos, com presença de fósseis, artes e inscrições rupestres, fragmentos e peças 

cerâmicas, utensílios e ferramentas pré-históricas. Este pode ser considerado um carste ruiniforme e 

bastante erodido, com extensos maciços calcários marcados por diferentes tipos de lapiás, drenagem 

predominantemente subterrânea com a presença de sumidouros, ressurgências, cânions, dolinas e 

feições residuais, além de estruturas geológicas marcantes como dobras e falhas. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol.77, 165p., 2018 

45 

 

 

CAPÍTULO 3 

REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 - Ciclo e dinâmica hidroquímica 

No mecanismo natural do ciclo hidrológico, a água é o elemento que constitui a hidrosfera, e 

está distribuído em três reservatórios principais: oceanos, continentes e atmosfera. A integração entre 

esses se dá por meio de uma circulação contínua denominado de ciclo da água ou ciclo hidrológico.  

Este movimento contínuo e dinâmico que transporta água de um lugar para outro é mantido pela 

energia solar e pela gravidade por meio da evaporação, transpiração, evapotranspiração, sublimação, 

condensação, precipitação, infiltração, escoamento superficial, entre outros, de acordo com as leis físicas 

que dirigem essa ciclicidade (Grotzinger & Jordan 2013). 

Da superfície terrestre, a água é transferida para a atmosfera (do estado líquido ao estado 

gasoso), pela evaporação direta, transpiração das plantas e dos animais. No decorrer da mudança no seu 

estado físico, absorve calor, armazenando energia solar na molécula de vapor de água na proporção que 

sobe à atmosfera. O vapor de água formará nuvens, cuja movimentação está sob influência da rotação 

da Terra e das correntes atmosféricas. Dependendo das condições climáticas, essas nuvens 

posteriormente serão precipitadas em forma de chuva, neve ou granizo (Machado & Pacheco 2010) 

Contudo, as águas naturais atingem suas características químicas por resultado de reações 

químicas com sólidos, líquidos e gases com os quais tenham mantido contato durante as diferentes etapas 

do ciclo hidrológico. A água, ao lixiviar os elementos dos solos e das rochas, enriquece em sais minerais 

em solução, proveniente da dissolução dos minerais. O processo de dissolução é influenciado pelo pH, 

pela temperatura e pelo grau de saturação de cada elemento (Feitosa et al. 2008).   

Hounslow (1995) relata que a qualidade das águas subterrâneas reflete a composição 

mineralógica das rochas com as quais a água está em contato. Estas águas podem conter concentrações 

de sólidos dissolvidos muito superiores as das superficiais por causa da longa residência do contato com 

as rochas. As águas que infiltram no solo tendem a se purificar no trajeto subsuperficial, onde acontecem 

menos variações de temperatura, tendendo a manter por período de tempo mais longo suas 

características químicas e biológicas se comparadas com as águas superficiais. 

Ao se infiltrar, tem sua composição modificada em função dos minerais com os quais entrará 

em contato e dos diversos processos atuantes, como adsorção, precipitação, troca-iônica, oxirredução e 
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até processos biológicos (Custodio & Llamas 1976, Hem 1985, Fetter 1988, Moldan e Cerný 1994, 

Hounslow 1995 e Leite 2001).  

Nas proximidades dos centros urbanos existem diversos problemas associados às descargas de 

poluentes. Águas residuárias industriais e domésticas, vazamentos de depósitos de combustíveis, 

chorumes provenientes de depósitos de resíduos sólidos urbanos, descargas gasosas e de material 

particulado lançado na atmosfera pelas indústrias e veículos são os mais frequentes tipos de atividades 

que poluem os aquíferos urbanos (Athayde Júnior et al.  2009). Em áreas agrícolas, a química da água 

pode estar fortemente influenciada pelos produtos químicos utilizados: inseticidas, herbicidas, adubos 

químicos, calcário, entre outros (Paz et al. 2002).  

Gimeno-García et al. (1996) estudaram a incidência de metais pesados, como impurezas de 

fertilizantes e pesticidas aplicados aos solos agrícolas, tendo encontrado que as adições mais 

significativas foram de Mn, Zn, Co e Pb. Os metais pesados também fazem parte dos componentes 

ativos de vários agrotóxicos, sendo que o uso de sais de Zn, arsenatos de Cu e de Pb e compostos metalo-

orgânicos têm elevado os níveis de contaminação do solo com esses elementos (Tiller 1989). Portanto, 

o acumulo dos metais pesados nos solos agrícolas é frequentemente causado pelo uso repetido e 

excessivo de fertilizantes, pesticidas e resíduos orgânicos (Kabata-Pendias 1984, Alloway 1990b, Blume 

& Brummer 1991). 

3.2 - Hidrogeologia de meios cársticos 

O desenvolvimento das cavidades naturais subterrâneas está comumente associado às rochas 

calcárias na porção superior da crosta terrestre, devido ao processo de intemperismo e evolução crustal. 

As cavernas formam-se onde essas rochas, relativamente solúveis, estão na superfície ou próximas a ela, 

em locais onde quantidades suficientes de águas ricas em dióxido de carbono ou de enxofre infiltram-

se para dissolver extensas áreas de calcário (Dreybrodt 1988, Thornbury 1969, McConnell e Horn 1972, 

Ford 1980 e Grotzinger & Jordan 2013).  

O dióxido de carbono atmosférico contido na água da chuva acentua a dissolução do calcário. 

A água que se infiltra no solo também pode captar essa substância produzida por raízes de vegetais, 

bactérias e outros organismos que vivem no solo. Quando essa água rica em dióxido de carbono infiltra-

se na zona saturada, origina espaços à medida que dissolve os minerais carbonáticos localizados em 

zonas de descontinuidades da rocha (e.g. fraturas, falhas, planos de acamamento, dobras, juntas etc.), 

conhecidas como porosidade secundária.  

Esses espaços aumentam devido a dissolução do calcário, principalmente ao longo dessas 

descontinuidades nos aquíferos cársticos fissurais, formando uma rede de salões e paisagens. Tais redes 

formam-se intensivamente na zona saturada, onde, pelo fato de as cavidades estarem preenchidas com 
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água, a dissolução ocorre em todas as superfícies, incluindo os assoalhos, paredes e tetos (Karmann 

2000 in Teixeira et al. 2009) (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1 – Bloco diagrama de um típico sistema de aquífero cárstico (Grotzinger & Jordan 2013). 

No sistema hidrogeológico cárstico, os condutos de drenagem subterrânea acabam por substituir 

os rios superficiais de pequenos e grandes cursos. Tais cursos d’água curtos e escassos, frequentemente, 

terminam em dolinas e sumidouros, podendo aparecer novamente quilômetros adiante como surgências. 

Este processo de dissolução da rocha, sendo por ações químicas e, por vezes, mecânicas é denominado 

de “carstificação”, e ocorre principalmente em regiões calcárias ou de gesso (Karamouz et al. 2011).  

A composição química das águas subterrâneas dessas regiões é, geralmente, dominada por 

produtos da dissolução de minerais de carbonato, como o carbonato de cálcio (CaCO3), a dolomita – 

CaMg (CO3)2, a magnesita (MgCO3) e, em menores quantidades, os silicatos (SixOy) e matéria orgânica. 

O CaCO3 é pouco solúvel em água pura, atingindo a saturação com 16 mg/L a 16oC (o MgCO3 

é vinte vezes menos solúvel), já o bicarbonato de cálcio [Ca(CO3H)2] possui alta solubilidade (Dias 

2009). Sabe-se que o ácido carbônico transforma o CaCO3 em bicarbonato de cálcio por meio da equação 

(1): 

 

CaCO3 + H2CO3↔ Ca(CO3H)2                                                                                      (1)  

 

O ácido carbônico, por sua vez, pode ser obtido da reação entre água e dióxido de carbono, 

tornado a água ácida (Goldscheider e Drew 2007), como mostra a equação (2): 
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CO2 + H2O = H2CO3                                                                    (2)  

 

Logo, a equação geral (3), com a presença de dióxido de carbono em solução aquosa, a partir 

das equações 1 e 2, será: 

 

 CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(CO3H)2        (3) 

Assim, a quantidade de CO2 livre em solução na água é diretamente proporcional à capacidade 

desta água de dissolver as rochas carbonáticas. Este teor de CO2 em solução depende de fatores físico-

químicos e biológicos dos ambientes envolvidos (Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 – Ilustração demonstrando os aspectos físico-químicos da dissolução de rochas carbonáticas e formação 

de espeleotemas (https://natgeologic.wordpress.com/category/geral/ 2015). 

 

 O conteúdo de CO2 na atmosfera varia de 250 a 350 ppm, sendo a média de 300 ppm. Esse 

teor é suficiente para aumentar em quatro vezes o poder de dissolução da água em contato com a 

atmosfera. No ar confinado das cavernas, o teor em CO2 pode alcançar 1000 ppm ou mais, ampliando 
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ainda mais a capacidade de dissolução (Castany 1971). A concentração de CO2 dissolvido é 

impulsionada tanto pela temperatura como pela pressão parcial de CO2 da atmosfera relacionada à água. 

Portanto, o clima é considerado como um processo motriz da carstificação (Smith & Atkinson 1976, 

Bakalowicz 1992).  

 Ford & Williams (1989) relatam que existem duas condições para o fornecimento de CO2 do 

solo para o local onde a dissolução da rocha carbonática está ocorrendo: a primeira, sob condições ideais 

de sistema aberto, o CO2 é fornecido continuamente a partir do CO2 do reservatório atmosférico; a 

segunda, ocorre em condições ideais de sistema fechado, quando a água primeiro dissolve o CO2 do solo 

e depois entra em contato com minerais carbonáticos, onde o CO2 é consumido pela dissolução de 

carbonato e, quando existe a presença de rochas carbonáticas, a dissolução resulta no aumento da 

concentração de bicarbonato (HCO3
-). 

 O pH e a temperatura da água também influenciam diretamente na solubilidade das rochas 

carbonáticas, a solubilidade do CO2 na água é inversamente proporcional à temperatura. Deste modo, as 

rochas carbonáticas são mais solúveis nas águas mais frias. Sabe-se que quanto mais ácida, maior a ação 

solvente sobre os carbonatos (Castany 1971). 

A composição química é fator importante na dissolução das rochas carbonáticas, sendo que tal 

solubilidade é inversamente proporcional ao teor em MgCO3 e em minerais insolúveis. De acordo com 

Castany (1971), nas regiões cársticas o teor de CaCO3 varia de 64% a 98%. A granulometria também 

influencia e é diretamente proporcional a solubilidade.  

Segundo Schoeller (1963), é no solo que a água subterrânea freática adquire sua configuração 

química quase definitiva, mesmo que os fenômenos ali sejam complexos e dependam do tipo de 

permeabilidade, tipo de solo, clima etc. A maior parte das águas subterrâneas é proveniente da infiltração 

da chuva através do solo, onde existem as maiores modificações químicas. Quando a água subterrânea 

percorre o aquífero, desde a área de recarga até a de descarga, ocorrem diversas modificações químicas 

provocados por vários processos geoquímicos. 

Os íons predominantes nas águas em regiões calcárias são os cátions maiores Ca2+, Mg2+, Na+ e 

K+. Já os principais ânions presentes em águas são bicarbonatos (HCO3
-), sulfatos (SO4

2-) e cloretos         

(Cl-). Em geral, as águas de áreas cársticas são bicarbonatadas cálcicas ou cálcicas magnesianas e, em 

terrenos com gipsita, as águas são sulfatadas cálcicas (Silva 1984). As águas de calcários e dolomitos, 

normalmente, contêm bicarbonatos em maior proporção que os outros ânions. As presenças de outros 

ânions nestas águas são oriundas de impurezas ou outros tipos de rochas associadas aos calcários. 
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As modificações do caráter químico das águas estão relacionadas a diversos fenômenos físico-

químicos e biológicos, como precipitação, adsorção, redução do sulfato, dissolução, entre outros. De 

acordo com Silva (1983), a precipitação química compreende a deposição de substâncias podendo ser 

causada pela mudança de temperatura ou pressão afetando, com isso, a solubilidade de certos 

constituintes da água. Um exemplo comum é a precipitação do carbonato de cálcio da água pela 

diminuição do CO2. 

As águas subterrâneas atravessam vários tipos de sólidos finos no aquífero que podem ter 

capacidade de adsorção. Segundo Hem (1959), normalmente, o cálcio e o magnésio da solução 

substituem o sódio adsorvido. Em aquíferos cársticos de rápida circulação, não existe tempo de 

homogeneizar a água de recarga e, portanto, podem ocorrer variações na composição da mesma.  

As elevadas velocidades de circulação da água pelos condutos de dissolução das regiões 

cársticas também favorecem a dissolução das rochas carbonáticas, pois a água em movimento rápido ou 

turbulento, tem um poder solvente muito maior que a água parada ou em movimento muito lento. 

Existem variações nas salinidades das águas infiltradas de um ano a outro de acordo com sua 

variação pluviométrica anual. Se a pluviometria for maior que a evapotranspiração, haverá uma 

lixiviação continua do solo e todos os sais existentes passam para o aquífero. Quando a 

evapotranspiração real é maior que a pluviometria, a água de chuva não alcança os aquíferos subjacentes 

e os sais trazidos pela chuva acumulam-se no terreno (Silva 1983).   

 Visto a complexidade dos sistemas cársticos, e as múltiplas variáveis as quais podem vir a 

influenciá-los (velocidade dos fluxos, composição química das rochas por onde a águas entram em 

contato, uso e ocupação do solo, quantidade de precipitação, entre outros) torna-se indispensável estudos 

com intuito de melhor compreendê-los. De acordo com White (2003), a água subterrânea determina a 

estrutura hidrogeológica do meio cárstico que, em troca, cria um efeito de retroalimentação importante, 

modificando as condições de fluxo. Nestes aquíferos, podem haver caminhos inesperados de fluxo de 

água subterrânea e pontos de saída de drenagem, o que não pode ser previsto com base no atual cenário 

topográfico e hidrológico (White 2003, Goldscheider & Drew 2007). 

3.3 - Contaminações hidroquímicas e geologia médica 

A contaminação das águas por elementos químicos oriundos das atividades antropogênicas, das 

rochas e de sedimentos tem recebido atenção especial dos serviços de saúde pública devido às evidências 

toxicológicas, expressas de forma aguda ou crônica, com potenciais danos à saúde humana. A água 

representa o principal meio de conexão entre a geoquímica das rochas e solos e a fisiologia humana 

(Cunha & Machado 2004, Cortecci 2006). 
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No Brasil, a primeira pesquisa efetiva em relação ao tema foi conduzida por Bjork (1979), que 

verificou altas concentrações de cálcio no Lago Paranoá, em Brasília (DF), provavelmente em 

decorrência de sedimentos contaminados com resíduos da construção civil, os quais foram despejados 

ao longo das décadas de 1960 e 1970. Salomons & Forstner (1980) relatam que as atividades antrópicas 

contribuíram para emissão de elementos traço para o ecossistema, seja por meio da emissão de águas 

residuárias domésticas e industriais para os rios ou, indiretamente, via emissões desses elementos traço 

para a atmosfera, na forma de aerossóis que retornarão ao ecossistema a partir das precipitações pluviais 

ou por deposição atmosférica.  

De acordo com Meissner et al. (1994), um outro fator que pode influenciar na distribuição das 

concentrações dos elementos químicos significativamente é a topografia: quanto maior o desnível 

topográfico da bacia de drenagem, menor é o acúmulo de matéria orgânica e, consequentemente, dos 

metais que se correlacionam com a água. Também é importante a velocidade do fluxo, a qual varia em 

função das amplitudes altimétricas, da declividade do canal, do regime hídrico e das diferentes regiões 

geomorfológicas de um rio, que também incidem na concentração dos elementos químicos (Fletcher 

1997). Além destes fatores, cada elemento químico apresenta um grau de mobilidade diferente, e, com 

isso, diferentes velocidades de transporte com relação ao material de origem.  

Visto a necessidade de compreender a conexão química das águas, rochas e solos, e a fisiologia 

humana, surgiu no Brasil, em 2002, o Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e 

Geologia Médica (PGAGEM), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).  De acordo com Selinus (2006) 

a geologia médica é o ramo que estuda a influência dos fatores geológicos relacionados a distribuição 

geográfica das doenças humanas e dos animais, procurando identificar e caracterizar as fontes naturais 

e antrópicas dessas doenças no ambiente. Com a ampla expansão da geologia médica no Brasil e no 

mundo, em meados de 2006, foi criado o COGEOENVIRONMENT (Ciências Geológicas para o 

Planejamento Ambiental) com o intuito de estudar a avaliação dos efeitos ambientais e geológicos na 

saúde do homem e dos animais (Cortecci 2006).   

Autores como Lins (2004) e Cortecci (2006) enfatizam que um importante fator para a 

ampliação dos estudos de geologia médica no Brasil é o caráter tropical do clima, que favorece um 

fracionamento químico dos elementos e acumulação de níveis tóxicos. Como grande parte de sua 

população é dependente de fontes localizadas de alimento e água, qualquer modificação nesse ambiente 

pode ser marcante para o bem estar destas pessoas.  

As rochas são fontes naturais de todos os elementos químicos presentes no planeta, sendo muitos 

deles essenciais para a saúde das plantas, dos animais e dos homens, mas, mesmo essenciais, alguns 

podem ser prejudiciais à saúde humana quando consumidos em excesso (Selinus 2006). Esses elementos 
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são distribuídos aleatoriamente na superfície terrestre e podem causar problemas quando as 

concentrações são muito baixas (deficiência) ou muito elevadas (toxicidade). 

Diversos estudos correlacionam a ocorrência de doenças com os níveis de substâncias 

encontradas em águas potáveis e a exposição prolongada do indivíduo pode ser gradual e até certo ponto, 

reversível. De acordo com CPRM (2007) e Liu et al. (2008), o impacto do potencial tóxico pode ser 

classificado em elementos essenciais comuns a todas as águas: Ca2+, Na+, K+, Mg2+; elementos essenciais 

e simultaneamente microcontaminantes com potencial para toxicidade: Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn; 

elementos microcontaminantes ambientais de maior toxicidade: As, Be, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni; elementos 

microcontaminantes ambientais com menor toxicidade: Ba, Ti, Sr; V e elementos microcontaminantes 

ambientais relatados para terapia médica: Al, Sb, Li. 

A alteração dos elementos essências, comuns a todas as águas podem ocasionar tanto malefícios 

quanto benefícios para o ser humano. Tubek (2007) sugere que o cálcio e o magnésio funcionariam 

como elementos protetores das doenças cardiovasculares, principalmente para a trombose e a 

hipertensão arterial, visto que a incidência de morte súbita por doenças cerebrovasculares, hipertensão 

arterial e doença coronária serem registradas em maior proporção em áreas abastecidas pelas águas ditas 

“moles”, ou seja, com baixas concentrações de cálcio e o magnésio. 

Corroborando com este pensamento, vários outros autores, como Packham 1996, Cradford 

1971, Pocoock 1980, Lancey 1984, Ford 1999, Marque et al. 2003, Ferrandiz 2004 e Kousa 2004 

realizaram estudos ecológicos e observaram que altos níveis de dureza na água potável, isto é, altas 

concentrações de cálcio e/ou magnésio, constituem em um fator de proteção para a mortalidade por 

doenças cerebrovasculares. 

O potássio e o sódio são importantíssimos na regulação osmótica e tem relação direta com a 

pressão sanguínea. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM 2007), é comum encontrar 

concentrações de 50 mg/L de sódio em águas potáveis, podendo ser um problema, principalmente, para 

pessoas com problemas hepáticos e renais, por representarem 1 a 2,5 mg do consumo diário.  

Para os demais elementos não essenciais, Porto (1995) relata que elementos traço como Cu, Cd, 

Pb, Cr, Hg, Ni, Zn, As, Co e Se são elementos químicos que aparecem com bastante frequência em áreas 

urbanizadas. Banerjee (2003) salienta que o Pb e Cd são os elementos mais estudados em áreas 

urbanizadas, porém outros elementos como Cr, Cu, Zn e Ni também são normalmente encontrados em 

ambientes urbanos e merecem atenção especial devido ao seu potencial tóxico para os seres vivos. 

De acordo com o Centro de Controle Prevenção de Doenças dos EUA (2003), foi verificado um 

aumento na concentração dos elementos traço em humanos, o que pode ser a causa de inúmeras doenças, 
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tais como: hipertensão, anemia, lesões no SNC, lesões nos rins, edemas e fibroses pulmonares, câncer e 

cardiopatite.  

O aumento nas concentrações de As em uma região da Bulgária, de acordo com Baird (2002), 

triplicou os casos de defeitos congênitos em crianças nascidas de mulheres que moravam nessa região. 

Já o excesso de ferro no organismo pode aumentar a incidência de problemas cardíacos, hepáticos e de 

diabetes, além de potencialmente contribuir com o aumento de moléculas cancerígenas (Feitosa et al. 

2008).  

Com relação ao Mg, seu excesso pode possuir efeitos tóxicos, ocasionando apatia, irritabilidade, 

dores de cabeça, insônia e fraqueza (Nascimento et al. 2006), além de distúrbios neurotoxicológicos 

associados à sua intoxicação crônica (Azevedo 2010, Bagga & Patel 2012, O’neal et al. 2014). 

Já a ingestão em excesso do Al é apontada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998) e 

por Pogue e Lukiw (2016), Bondy (2016) e Wang et al. (2016) como responsável por danos 

neurológicos, talvez também associados à incidência de Alzheimer, ainda que a comprovação desta 

premissa não seja definitiva. Ambientalmente, o alumínio pode ocasionar a diminuição na população de 

peixes e plantas no meio aquático, além de interferir na assimilação de nutrientes por plantas quando 

concentrados no solo (Baird & Cann 2008).  

Com relação ao elemento Cd, este é considerado cancerígeno para seres humanos, além de 

potencialmente desencadear problemas como a osteoporose, hipertensão, doenças cardíacas, enfisema, 

catarata, atrofia muscular e alterações psicomotoras (WHO 1993, IARC 1993, Hallenbeck 1984, 

Ramakrishnan et al. 1995 e Cary et al. 1997). Pode ainda afetar os rins, causar distúrbios de absorção 

de fósforo e cálcio, estes distúrbios podem provocar então a reabsorção de minerais ósseos, podendo 

resultar em pedras nos rins e osteomalacia (WHO 1993, IARC 1993).   

De acordo com International Agency for Research on Cancer (IARC), há evidências de que o 

cádmio é carcinogênico por via respiratória, e a ingestão alimentar deste elemento não deve exceder a 1 

μg/kg, sendo a dose letal entre 350 e 3500 mg/kg. 

O elemento F também apresenta seu destaque na geologia médica, onde altas taxas deste 

elemento químico nas águas podem gerar fluorose nas pessoas. Essa doença manifesta-se pelo 

aparecimento de pequenas manchas no dente e, nos casos mais graves, a fluorose adquire uma coloração 

acastanhada ou marrom podendo gerar perda de estrutura dental, necessitando, muitas das vezes, de 

tratamento restaurador. Há vários relatos de fluorose desde o norte de Minas até o nordeste de Goiás, 

sempre ligados aos carbonatos do Grupo Bambuí. 
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 Castilho et al. (2004) e Guimarães (2006) relatam a ocorrência da fluorose no município de 

São Francisco, norte de Minas Gerais, consistindo num grave problema de saúde pública para este 

município, onde 90% dos indivíduos examinados possuíam fluorose dentária, sendo que deste universo, 

30% apresentavam casos sérios, com perdas da estrutura do dente. No nordeste do estado de Goiás, 

Costa (2011) também relata ocorrência nos municípios de Varzelândia, Verdelândia e Jaíba, localizadas 

também sobre os calcários do Grupo Bambuí. 

Autores como Tarley & Arruda (2003), Santoyo et al. (2000) e Roca et al. (2008) 

responsabilizam o processo de industrialização como um dos maiores responsáveis e dispersores de 

elementos tóxicos que, aliada ao rápido crescimento populacional e a algumas atividades agrícolas, 

aumentaram o nível de poluição em diversos ambientes naturais acarretando profundas transformações 

no meio.  

Gleyzes et al. (2002) e Costa (2007) enfatizam que mesmo os sedimentos soterrados podem ser 

considerados como reservatórios de elementos traço e, durante a inundação, podem estar sujeitos a 

reduções químicas e podem vir a disponibilizar frações ao meio, os quais podem ameaçar a qualidade 

de vida, induzindo perturbações do ecossistema e efeitos adversos à saúde humana. Desta forma, o As 

e o Cd, podem ser reduzidos e liberados, dissolvidos na água superficial ou subterrânea, disponibilizado 

no ambiente aquático e, consequentemente, atingindo os seres humanos e outros componentes da cadeia 

trófica. 

Visto o enorme leque de problemas, ambientais e de saúde pública causados pela alteração nas 

concentrações dos elementos químicos nas águas, essa tese de doutorado investiga, por meio do 

monitoramento hidroquimico sazonal das águas (meteóricas, superficiais e subterrâneas) da bacia do rio 

São Miguel, melhor compreender a disponibilidade dos elementos químicos nessas águas, assim como 

compreender como esses elementos comportam-se sazonalmente e como influenciam na saúde pública 

da população local, uma vez que muitas destas águas analisadas são utilizadas para o abastecimento 

público local.   

3.4 - Estabelecimento de background hidroquímico 

A relação entre os níveis das concentrações geogênicas e antropogênicas de elementos químicos 

é uma questão que envolve implicações importantes nos diversos campos do conhecimento. Neste 

sentido, têm sido utilizadas diferentes metodologias para se estabelecer valores de NBL – Natural 

Background Level para os elementos químicos.  

O NBL de uma substância, ou elemento nas águas pode ser definido como a gama de 

concentrações derivadas da interação de diferentes processos naturais atmosféricos, geológicos, 

químicos e biológicos durante a infiltração e circulação das águas, sendo utilizado para distinguir entre 
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concentrações naturais e anomalias que poderiam ser indicativas de uma ocorrência geogênica ou 

antropogênica (Hawkes & Webb 1962, Reimann & Garrett 2005, Edmunds & Shand 2008, Hinsby et 

al. 2008). 

Plumlee (1999) descreve o termo background como sendo a concentração de um elemento em 

materiais sob investigação, como rochas, solos, sedimentos, plantas ou águas. Já para Matschullat et al. 

(2000 a), o background é uma medida relativa utilizada para distinguir concentrações naturais de um 

dado elemento e a influência das atividades antrópicas nessas concentrações. Outra definição para o 

termo background foi dado por Galuszka (2006) como sendo uma concentração teoricamente natural de 

uma substância ou elemento em uma amostra, considerando as variáveis temporais e espaciais da área 

sob investigação. 

Visto a vasta gama de estudos ambientais que utilizam o termo background, surgiram também 

diversas definições imputadas ao termo, o que acabou gerando confusão entre os estudiosos devido as 

similaridades em seus significados. Rodrigues (2012) sumariza outras definições propostas para o termo 

background (Tabela 3.1). 

É importante ressaltar que, independente do termo adotado em um estudo ambiental, o 

estabelecimento de valores referentes às concentrações naturais de determinados elementos traz por si 

só implicações significativas. Naval Facilites Engineering Comand (NAVFAC 2003), Matschullat et 

al. (2000b) e Lemos (2000) relatam que o estabelecimento de valores de background para uma área 

consiste em uma ferramenta eficiente para quantificar o fator de enriquecimento de elementos tóxicos e 

quantificar a contaminação em uma região investigada, uma vez que as concentrações destes elementos 

podem variar tanto de acordo com fatores geológicos, quanto antropogênicos.  

Para o estabelecimento de valores de background hidroquímicos, diversos autores como Jiang 

et al. (2009), Devic et al. (2013), Grima et al. (2015) vêm utilizando a construção gráfica boxplot ou 

box–whisker, para representá-lo, tomando-se, por base, a frequência acumulada de um determinado 

elemento químico.  

De acordo com Andriotti (2010), o boxplot também é conhecido como IQR (Inter Quartile 

Range), que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis, sendo uma medida de variabilidade que 

se concentra nos valores próximos ao centro da distribuição, representando bem o espalhamento dos 

dados na região central da distribuição (Figura 3.3). 

As linhas (whiskers) se estendem de ambos os lados do box até os valores extremos ou, 

alternativamente, até os valores 1,5 vezes inferior e superior aos valores das amplitudes interquartis 25-



Lucon, T. N., 2018 Comportamento hidrogeoquímico da região cárstica do Alto São Francisco (MG): ...  

56 

 

50% e 50-75%, respectivamente. Já os resultados aquém e além das whiskers são considerados valores 

díspares, aberrantes e excessivos, conhecido como outliers ou, simplesmente, anômalos. 

Tabela 3.1 – Diferentes definições do termo background (Rodrigues 2012). 

Variantes Definições Referências 

Background   

ambiental 

“Concentrações de substâncias inorgânicas de origem natural e 

antrópica que são representativas de uma dada região. ” 

Natural Resources 

and Environmental 

Protection Cabinet 

(2004) 

Background   

antropogênico 

 

“Concentrações observadas tipicamente em uma dada região como 

resultado das atividades humanas (não necessariamente 

relacionadas à uma atividade de contaminação). ” 

“Produtos químicos presentes no meio ambiente devido às 

atividades humanas não relacionadas a fontes específicas de 

liberação. ” 

Portier (2001) 

NFESC (2002) 

Background   

local 

 

“Concentrações de substâncias perigosas presentes no meio 

ambiente, relacionadas à liberação por atividades antropogênicas. ” 

Model Toxics 

Control Act – 

Cleanup (2001) 

Background   

natural 

 

“Quantidade de substâncias naturais no meio ambiente, isento de 

fontes antropogênicas de poluição. ” 

Natural Resources 

and Environmental 

Protection Cabinet 

(2004) 

“Concentração de substâncias perigosas no meio ambiente não 

relacionada à liberação por atividades antropogênicas. ” 

Model Toxics 

Control Act – 

Cleanup (2001) 

Background   

que ocorre 

naturalmente 

“Concentrações ambientais de elementos químicos presentes no 

meio ambiente não influenciadas por atividades antrópicas. ” 
NFESC (2002) 

Background   

pedogeoquímico 
“Concentrações naturais de elementos presentes nos solos. ” 

Baize & 

Sterckeman (2001) 

Background   

pré-industrial 

 

“Concentrações de diferentes elementos de materiais coletados e 

datados, de áreas estudadas no período pré-industrial. ” 

Matschullat et al. 

(2000ª). 

O boxplot tem como principais vantagens apontadas na bibliografia especializada a apresentação 

da distribuição dos dados e sua estatística sem a necessidade de assumir um modelo estatístico particular, 

evitando com isso, a necessidade de transformação dos dados (Andriotti 2010).  

No Brasil, valores de background para o estado de São Paulo foram definidos com base no 

quartil superior (75%) dos resultados analíticos, conforme observados no estudo de Lemos (2001). Vale 

salientar que outros métodos estatísticos podem ser utilizados na análise e determinação de valores de 

background (Reimann et al. 2005). Costa (2007) destaca que é preciso uma maior compreensão, pois 

apenas as análises estatísticas podem não ser suficientes para entender e definir as condições naturais 

que existem em uma dada região, muito menos para a determinação exata e/ou inquestionável de valores 

de background para determinados elementos químicos.  

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol.77, 165p., 2018 

57 

 

 

 
Figura 3.3 – Esquema ilustrativo do cálculo para o estabelecimento de valores de background via representação 

boxplot (Andriotti 2010). 

 

Para sanar este questionamento, diversos países vêm utilizando métodos variados para 

estabelecer valores de NBL – Natural Background Level para elementos químicos, principalmente, os 

que apresentam alta capacidade de toxicidade para as águas subterrâneas.  

Visto que não existe um conceito metodológico específico para o estabelecimento destes 

valores, a comunidade europeia criou em 2006 o projeto BRIDGE (Background cRiteria for the 

IDentification of Groundwater thrEsholds). Neste projeto foram considerados o nível de NBL de acordo 

com os métodos propostos por APAT-ISS (2006), ISPRA (2009) e ARPAT (2010), onde os valores de 

NBL para águas subterrâneas são definidos como os 90º e 95º percentis derivados da distribuição de 

probabilidade.  

3.5 - Análises dos isótopos ambientais 

Desde o início da década de 1950, autores como Epstein & Mayeda (1953), Craig (1961) e 

Dansgaard (1964), vêm utilizando os isótopos estáveis da água (1H2
18O e 1H 2H 16O) para estudar, em 

escala global, a ciclagem da água. Sklash & Farvolden (1979) foram os primeiros hidrólogos a 
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quantificar a composição das águas de córregos e suas fontes geográficas usando isótopos da água em 

pequenas bacias hidrográficas.  

Desde então, a aplicação dos isótopos estáveis em bacias hidrográficas vem crescendo, e hoje, 

os isótopos ambientais são utilizados como uma ferramenta para ajudar hidrólogos a entender o 

funcionamento básico das bacias hidrográficas. Nesse contexto, a análise e rastreamento de isótopos 

estáveis apresenta destaque por constituir um importante elo entre os processos hidrológicos e 

ecológicos de bacias hidrográficas em que o conhecimento do caminho do fluxo, da fonte de água e 

idade permitem a compreensão de muitos processos ecológicos mediados pela água (Kendall & 

McDonnell 1998).  

Os isótopos ambientais são, particularmente, indicados, pois representam os melhores 

traçadores, uma vez que, no caso do 3H, 2H e 18O, constituem as próprias moléculas de água. Não 

obstante o exposto, os isótopos ambientais estão em crescente uso em nosso país, apesar de ainda existir 

certo desconhecimento de suas peculiaridades e potenciais situações em que estas técnicas poderiam ser 

úteis (Silveira & Silva Júnior 2002), principalmente em regiões cársticas. 

Os isótopos de um elemento químico são caracterizados pelo mesmo número atômico e 

diferentes números de massa. Esta diferença no número de massa é provocada pela variação do número 

de nêutrons do elemento e condiciona comportamentos físicos distintos do elemento em relação a um 

determinado isótopo, modificando, localmente, a abundância relativa entre os vários isótopos na 

natureza, em um processo denominado de fracionamento isotópico. Quanto maior a diferença de massa 

entre eles, maior o fracionamento. O fracionamento pode ocorrer por mudança de fase ou estado, 

diferença na taxa de reação química e diferença na velocidade de difusão molecular (Clark & Fritz 

1997).  

Os isótopos podem ser radioativos ou não. Nem todos os isótopos ocorrem na natureza em 

proporções significativas ou mensuráveis. Dentre os isótopos radioativos, alguns são obtidos somente 

de forma artificial, em laboratório. Os isótopos que têm ocorrência natural e que acompanham os ciclos 

naturais do meio ambiente (ciclo hidrológico do carbono, entre outros) são denominados comumente 

“ambientais”.  

A maioria dos estudos com isótopos ambientais têm-se centrado na utilização dos isótopos de 

hidrogênio (1H, 2H, 3H), carbono (12C, 13C, 14C), nitrogênio (14N, 15N), oxigênio (16O, 18O) e enxofre (32S, 

34S). Estes são os elementos mais importantes nos sistemas biológicos e participam na maioria das 

reações de interesse hidrogeoquímico (Fritz & Fontes 1980).  
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Segundo Clark & Fritz (1997), as propriedades dos isótopos que tornam atrativos o seu uso são 

o fracionamento e a radioatividade (quando existente, permite por meio da abundância isotópica e da 

taxa de decaimento, estimar idades).  

As quantidades absolutas de isótopos presentes em uma amostra são difíceis de serem 

determinadas. As diferenças relativas entre os isótopos podem ser determinadas facilmente a partir da 

medição da relação diferencial (com espectrômetros de massa). Esta relação diferencial ou concentração 

isotópica (δ) é expressa, então, como uma proporção (partes por mil – ‰) entre a razão medida na 

amostra e a razão medida em um padrão de referência internacional (antigamente, SMOW – Standard 

Mean Ocean Water e, atualmente, VSMOW – Viena Standard Mean Ocean Water), medidos 

simultaneamente no mesmo aparelho e expressos da seguinte forma para o 18O, como exemplo: 

δ18O amostra= (18O/16O) amostra – (18O/16O) padrão 

                 (18O/16O) padrão 

onde, δ18O amostra é a concentração isotópica em partes por mil de 18O na amostra; (18O/16O) amostra é a 

razão relativa entre 18O e 16O na amostra; e (18O/16O) padrão é a razão relativa entre 18O e 16O no padrão 

internacional. 

 

De acordo com Clark & Fritz (1997), até a chuva alcançar o lençol freático e, mesmo depois, 

no fluxo da água subterrânea na zona saturada, a água tem sua composição modificada pelo 

fracionamento gerado pelos processos de evaporação, uso pelas plantas, mudanças climáticas e reações 

com o solo/rocha. Neste contexto, a caracterização isotópica das entradas atmosféricas serve de base 

para a compreensão dos processos atuantes em subsuperfície.  

Os primeiros estudos com isótopos ambientais em hidrologia surgiram no Brasil no final da 

década de 1960 e início de 1970, tendo como alvos principais o nordeste brasileiro (Ferreira de Melo et 

al. 1969, Campos 1971 e Prado & Bedmar 1976), a Amazônia (Matsui et al.1972, Dall’Olio et al. 1979, 

Salati et al. 1979b) e, posteriormente, a região sudeste (Kimmelmann et al.  1987, Kimmelmann et al. 

1988, Kimmelmann et al. 1989). 

Estudos da precipitação em todo o mundo estabeleceram uma reta de água meteórica onde as 

regiões mais frias são representadas por águas isotopicamente mais empobrecidas. Para o 18O, o 

empobrecimento pode variar entre –0,15 e –0,5‰ por cada 100 m de aumento da altitude, com um 

decréscimo correspondente de cerca de –1 a -4‰ para o 2H. Para Clark & Fritz (1997), em estudos 

pontuais, o ideal é o uso de uma reta meteórica isotópica que represente o local. Visando a calibração 

destes isótopos na atmosfera, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) mantém um banco 

de dados da mensuração de 2H, 3H e 18O em estações meteorológicas em todo o mundo.  
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Hendy & Wilson (1968), utilizando as razões de isótopos de oxigênio em espeleotemas, geraram 

um dos primeiros estudos paleoclimatológicos. Nessa mesma vertente, utilizando as razões de isótopos 

de oxigênio em espeleotemas, vários outros trabalhos desenvolveram-se em todo o mundo, inclusive no 

Brasil (citados abaixo). 

Também, a partir de registros isotópicos em espeleotemas, estalagmites da caverna Paraiso, 

localiza a leste da Amazônia, adjacente ao rio Tapajós, Wang et al. (2017) conseguiram interpretar os 

registros dos últimos 45.000 anos. De acordo com os autores, a Amazônia era amplamente mais seca 

durante o último período glacial, com muito menos reciclagem de água. 

Com os trabalhos de Vuille et al. (2003) e Cruz et al. (2005a, b), foi observado que na região 

sudoeste do Brasil as variações sazonais da fonte de umidade apresentam significativas variações da 

assinatura isotópica das precipitações. De acordo com Vuille et al. (2003) e Stríkis (2011), espeleotemas 

das regiões tropicais possuem grande potencial para reconstrução da paleopluviosidade visto que o seu 

18O reflete principalmente variação no volume e/ou origem de chuvas). 

Visando ampliar o conhecimento sobre a aplicabilidade dos isótopos, Ahmad et al. (2003) 

utilizaram o trítio juntamente com os isótopos ambientais (18O, 2D) no reservatório de petróleo Chakwal, 

no Paquistão e, a partir disto, avaliaram o fluxo de água no aquífero e a contribuição da água injetada e 

concluíram que a água de produção é uma mistura da água de formação com a água injetada, sendo que 

a contribuição da água injetada variou de 67 a 80%. 

Adar (2003) destaca a importância e a grande aplicabilidade do trítio como traçador em águas 

subterrâneas, por meio de vários exemplos: o trítio juntamente com os isótopos de oxigênio, hidrogênio 

e enxofre (18O, 2D, 34S) foram utilizados no deserto de Negev, em Israel, para identificação das fontes 

poluidoras das águas subterrâneas de um complexo industrial e prevenir futuras contaminações. 

Autores como Katz (1995), Meyers et al. (1993), Plummer et al. (1998) aplicaram isótopos 2H 

e 18O para identificação da contribuição das águas de superfície para águas subterrâneas e obtiveram 

resultados bem sucedidos. Rose et al. (2001) complementam relatando que alguns isótopos ambientais, 

como o 18O e 2H presentes nas moléculas de água, são traçadores ideais.   

Nesse mesmo contexto, recentemente, diversos autores vêm aplicando os isótopos 2H e 18O a 

fim de verificar e compreender os processos de fluxo hidrogeológico nos aquíferos do Quadrilátero 

Ferrífero (Mourão 2007 e Carvalho 2012) e também em regiões cársticas, como Sete Lagoas (Galvão 

2015). 

Mourão (2007) relata que análises isotópicas (18O e 2H), em conjunto com a hidroquímica e 

feições estruturais, podem ajudar na elucidação de muitos aspectos relacionados à dinâmica de fluxo 
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subterrâneo, à relação entre os aquíferos e ao condicionamento e compartimentação promovidos pelas 

estruturas tectônicas. Com relação ao fluxo hidrogeológico nos aquíferos do Quadrilátero Ferrífero, 

Carvalho (2012) observou que as amostras de águas subterrâneas são afetadas pela variação sazonal 

com as chuvas, indicando rápida infiltração para a maioria das amostras, com exceção de um grupo, 

cuja maioria é composta por águas relacionadas aos aquíferos de cobertura.  

Com relação as regiões cársticas, Galvão (2015), com apoio dos isótopos ambientais de oxigênio 

e hidrogênio, observou que a recarga do aquífero na região de Sete Lagoas apresentava relação direta 

com a precipitação, ocorrendo preferencialmente nos meses de outubro a dezembro. Outra conclusão 

foi a conexão hidráulica entre águas superficiais das lagoas com as águas subterrâneas da região central 

do município.  

3.6 - Mapeamento geoambiental 

O mapeamento geoambiental tem sido uma ferramenta indispensável para o conhecimento, 

sobrevivência e evolução da humanidade. O mapeamento geoquímico, hidroquímico e geoambiental 

estão intimamente ligados à agricultura, ao meio ambiente e a saúde (análises de água, de solos e 

clínicas). Para cada tipo de estudo, seja ele geológico, pedológico, hidrológico, hidrogeológico, 

florístico, fitossociológico entre outros, existe um mapa geoambiental adequado para apresentação dos 

resultados. Costa (2015) relata que o mapa geológico não substitui um mapa geoquímico. A informação 

litológica contida em um mapa geológico é, geralmente, indicadora da distribuição dos elementos 

maiores, já para o levantamento dos elementos menores e traço, os quais muitos apresentam um enorme 

potencial tóxico, é praticamente nula.   

Da mesma forma, os mapas hidrogeológicos não substituem os mapas hidroquímicos. De acordo 

com IBGE (2016), nos mapas hidroquímicos, são representados os tipos químicos dominantes, a 

qualidade das águas, as diferentes classes de potabilidade, índices de adsorção de sódio, valores da 

condutividade elétrica (CE), entre outros. Os mapas hidroquímicos ajudam a descrever a situação dos 

recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos, destacando suas condições, potencialidades e 

qualidade físico-química que, por sua vez, ajudam a subsidiar políticas públicas adequadas ao 

aproveitamento sustentável deste recurso. 

De acordo com Lins (2004), Reimann & Garrett (2005), o Brasil e muitos outros países 

enfrentam os mesmos problemas com os seus bancos de dados devido a coleta de amostras sem 

referências temporal ou local, procedimentos analíticos diferenciados, arquivos de dados nem sempre 

recuperáveis ou confiáveis, entre outros, que acabam gerando bases de dados geoambientais incompletas 

e sem critérios uniformemente sistematizados.  



Lucon, T. N., 2018 Comportamento hidrogeoquímico da região cárstica do Alto São Francisco (MG): ...  

62 

 

Plant et al. (2001) relatam que qualquer estudo exige a sistematização dos dados para os 

parâmetros de interesse. Mapas georreferenciados, em escalas detalhadas e com uma base de dados 

geoquímicos consistente, permitem verificar a localização e concentração de elementos químicos, 

contribuindo para a exploração mineral, bem como a detecção de valores anômalos que possam causar 

danos à saúde da população. 

Para conhecer a composição, a estrutura e dinâmica da crosta terrestre, bem como dos seus 

efeitos sobre os sistemas humanos, a coleta e análise de materiais geoquímicos (sedimentos de leito, 

sedimentos de várzea, solos, húmus, água etc.) com posterior processamento de dados é uma prática 

fundamental para o entendimento do cenário geológico da região e das possíveis fontes de poluição 

(Danrley et al. 1996).   

A elaboração de um banco de dados que proporcione um mapeamento geoquímico depende da 

padronização das inúmeras metodologias verificadas nos trabalhos desenvolvidos até então. Plant et al. 

(2001) e Salminem et al. (1998) relatam sobre a necessidade da padronização entre o tipo de material a 

ser amostrado, a densidade de amostragem, as técnicas de amostragem, a definição dos locais de 

amostragem dentro da bacia, entre outros fatores metodológicos os quais necessitam de padronização 

para que se tenha uma confiabilidade e uniformização da confecção dos mapas geoquímicos.  

Um dos aspectos ainda a serem desvendados é a influência conjunta da densidade amostral e de 

diferentes tipos de interpoladores na elaboração de mapas temáticos. A densidade de amostragem é um 

fator primordial para definir o raio de ação do levantamento geoquímico, sendo determinante na 

identificação de concentrações anômalas (Xuejing et al. 1993). Segundo Jones et al. (2003), muitos 

artigos foram publicados comparando diferentes métodos de interpolação em uma grande variedade de 

tipos de dados.  

Com relação aos métodos de interpolação mais comuns dos SIGs, Jacob (2006) descreve como 

inseridos em duas categorias: globais e locais, sendo os globais mais utilizados em superfícies de 

tendência, e os locais sendo polinômios de baixa ordem, funções spline, poliedros, triangulação e médias 

móveis ponderadas. Complementando o assunto, Coelho et al. (2009) relatam que os métodos mais 

utilizados atualmente para elaboração de mapas temáticos são a krigagem e inverso das distâncias 

(IDW). 

O método da krigagem depende de modelos matemáticos e estatísticos, onde a informação 

espacial do local permite o cálculo das distâncias entre as observações e modelar a autocorrelação como 

uma função da distância, assumindo-se que as observações são independentes. Já o método da 

ponderação do Inverso das Distâncias (IDW) implementa, explicitamente, o pressuposto de que as coisas 

mais próximas entre si são mais parecidas do que as mais distantes, onde o IDW utiliza os valores 
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amostrados à sua volta, que terão um maior peso do que os valores mais distantes, ou seja, cada ponto 

possui uma influência no novo ponto. 

Visando verificar qual o método é mais eficiente, Coelho et al. (2009) analisaram oito trabalhos 

os quais utilizavam tanto o método de krigagem quanto o IDW e concluíram que deste total, em dois, o 

método IDW apresentou-se mais satisfatório e nos outros seis, o método da krigagem mostrou-se mais 

eficiente, porém com uma diferença muito pequena entre krigagem e IDW. Complementando o assunto, 

Rodrigues (2012), visando verificar qual o melhor método de interpolação para dados pluviométricos, 

comparou também os dois métodos IDW e krigagem e concluiu que ambos mostraram ser 

estatisticamente satisfatórios, sendo que para homogeneidade dos dados o IDW mostrou ser superior a 

krigagem.  

Logo, a utilização de bancos de dados bem elaborados e com uma base de dados consistente, 

proporcionam a confecção de mapas geoambientais com informações que permitem a fácil 

interpretação, subsidiando o estabelecimento de políticas públicas para gestão ambiental, de forma a 

contemplar a utilização adequada de recursos naturais e garantir melhoria na qualidade de vida (De Vivo 

et al. 2003). Uma base de dados hidroquímicos, assim como sua representação espacial sob a superfície 

terrestre, é uma ferramenta de grande importância para auxiliar os gestores ambientais nos processos de 

manejo desses recursos naturais.   
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As atividades desenvolvidas seguiram 4 etapas básicas: 1) pesquisa bibliográfica; 2) pontos de 

monitoramento; 3) definições dos parâmetros monitorados; e 4) tratamento, confecção e apresentação 

das bases cartográficas apresentando valores de referência (NBL) para as águas subterrâneas de regiões 

cársticas, ciclo e comportamento de contaminantes, e modelos geofísicos e hidrogeoquímicos para a 

bacia do rio São Miguel. 

4.1 - Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica buscou reconhecer as estações de monitoramento de qualidade da água, 

estações fluviométricas e pluviométricas que existem na região, bem como seus respectivos relatórios, 

além de estudos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, espeleológicos, incluindo bancos de 

dados oficiais (CANIE/CECAV e CNC/SBE). 

Foram consultadas as seguintes instituições, órgãos e agências: Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH), 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Agência 

Nacional das Águas (ANA). Também foram consultados relatórios anuais de monitoramento das águas 

superficiais na bacia do rio São Francisco produzidos pelo IGAM, relatórios técnicos do Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Pains, bem como trabalhos acadêmicos, como: “Mapeamento 

geológico e hidrogeológico da bacia hidrográfica do rio São Miguel – Alto São Francisco, Estado de 

Minas Gerais” e “Hidrogeologia da bacia do rio São Miguel, município de Pains e Arcos – MG” (Félix 

& Freitas Júnior 2000), a influência da indústria calcinadora na distribuição e na concentração de metais 

pesados nos solos da região de Córrego Fundo – Pains (MG) (Borguetti 2002, Morais & Horn 2009), 

Influência antrópica na qualidade da água da bacia do rio São Miguel, carste do alto São Francisco, 

Minas Gerais (Haddad 2010), Hidrogeologia da bacia do rio São Miguel, Pains – MG (Dias & Velásques 

2002). 

As bases cartográficas utilizadas para compor a geologia da bacia em estudo compreendem as 

folhas Piumhi – SF23-V-B-II (Ribeiro & Paciullo 2008), Guapé – SF23-V-B-V (Valeriano et al. 2007), 

Campo Belo – SF23-V-B-VI (Carneiro et al. 2009) e Formiga – SF23-V-B-III (Campello et al. 2015). 
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4.2 - Pontos de monitoramento 

A localização dos pontos de monitoramento foi definida a partir do levantamento de documentos 

cartográficos que possibilitaram o estudo prévio e detalhado da rede hidrográfica, dos usos do solo e da 

rede viária na bacia em apreço.  

Para o monitoramento hidroquímico das águas da bacia hidrográfica, foram aferidos um total de 

89 pontos, sendo 14 pontos para monitorar águas meteóricas, 39 para águas subterrâneas e 36 para águas 

superficiais (Figura 4.1). Para coleta de águas meteóricas, foram instalados 14 coletores de chuva 

espalhados pela bacia hidrográfica do rio São Miguel. 

 

Figura 4.1 - Distribuição dos pontos de amostragem para águas meteóricas, superficiais e subterrâneas na bacia 

do rio São Miguel. 
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Para a coleta das águas meteóricas foram instalados coletores de chuva (Figura 4.2), os quais 

consistiam em galões de polietileno de alta densidade (5 L) que permaneciam dentro de uma caixa de 

isopor enterrada no solo visando manter a temperatura e evitar a penetração de luz solar. Estes galões 

estavam conectados com um funil de polipropileno através de mangueiras de silicone com 6 metros de 

comprimento. Os funis de polipropileno estavam recobertos com rede visando evitar a queda de folhas, 

galhos, insetos entre outros, dentro dos galões. De acordo com GNIP (Rede Global de Isótopos em 

Precipitação), os 6 metros de mangueira faz com que a evaporação e perda de isótopos mais leves 

tornem-se insignificantes (AIEA / WMO, 2004).   

 
Figura 4.2 – Coletor de águas meteóricas. Em A galões (5L) em caixas térmicas aterradas, em B instalação dos 

funis recobertos com rede e em C, coletores de chuva completamente instalado. 

 

 

Para a coleta das águas superficiais, foram amostrados 36 pontos distribuídos pelos diferentes 

rios e córregos. Para a coleta das águas subterrâneas, foram amostrados 39 pontos dos quais 9 foram 

cavidades com fluxo de água subterrâneo (grutas do Éden, Loca Feia, Mastodonte, Narigudo, Lagoa do 

Retiro, Vaca Queimada, Moranga, Loca d’água e do Carneiro – Figura 4.3), anteriormente descritos no 

projeto Arcos Pains de espeleologia (SEE 2012) e o restante compreendeu poços tubulares. Para a coleta 

de todas as amostras de águas foi obtida uma autorização para atividades com finalidade científica 

(número: 48210-2) junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 

(SISBIO) (ANEXO–I). 
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Figura 4.3 – Acesso aos pontos de coleta de águas subterrâneas. Em A e B, Gruta da Moranga e em C, Gruta do 

Mastodonte. 

 

Cada um dos 89 pontos selecionados, foram monitorados por duas amostragens no período 

chuvoso (compreendendo os meses de novembro e dezembro de 2015 a primeira, e março de 2016  a 

segunda), e duas amostragens no período seco (compreendendo os meses de agosto e setembro de 2015 

a primeira,  e julho de 2016 a segunda).  
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4.3 - Parâmetros monitorados 

Para cada um dos pontos de monitoramento de qualidade das águas na bacia do rio São Miguel 

foram analisados diversos parâmetros, tanto in situ quanto ex situ (Figura 4.4), julgados necessários para 

refletir sobre os possíveis impactos das atividades urbanas, agrícolas e industriais sobre a bacia.  

 
Figura 4.4 –Fluxograma metodológico para análise de parâmetros abióticos na água. 

4.3.1 - Parâmetros monitorados in situ 

Os parâmetros físicos e químicos de qualidade das águas analisados in situ (Figura 4.5) foram 

condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD), resistividade, temperatura, pH, Eh, oxigênio 

dissolvido, turbidez e a concentração de nitratos, sulfatos, fosfatos e cloretos. 
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Figura 4.5 – Em A detalhe para a disposição dos equipamentos para realização das análises, em B realização das 

análises in loco, em C utilização do multiparâmetro e em D detalhe para o Oxímetro de campo. 

4.3.2 - Parâmetros monitorados em laboratório 

Elementos maiores e traço – Para as análises hidroquímicas de elementos-traço, as amostras foram 

pré-filtradas utilizando seringa e filtro com membrana de 0,45 μm de acetato de celulose acoplado em 

sua extremidade e acondicionadas em frascos de polietileno de aproximadamente 30 ml (Figura 4.6), 

acidificadas com ácido nítrico ultra puro (HNO3 – pH < 2) para estabilização dos metais dissolvidos e 

posteriormente armazenadas em geladeira a 4ºC (CETESB 2008). 

Todas as análises dos elementos maiores, traço e terras raras foram realizados no Laboratório de 

Geoquímica do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto via ICP-OES 

“Agilent 725” (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente) e ICP-MS 

“Agilent 7700x”(espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente), nos quais foram 

determinadas as concentrações de Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

Pb, Sn, Sr, Ti, V e Zn, utilizando como padrão a solução multielementar da Merck (ICP multi element 

standard solution XXI for MS). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol.77, 165p., 2018 

71 

 

 

 

Figura 4.6 – Coleta e filtragem de amostras para análises hidroquímicas de elementos maiores, traço e terras raras. 

Determinação dos ânions – Para as análises da alcalinidade, as amostras de águas foram 

coletadas em garrafas de polietileno de 1 L e, no mesmo dia da coleta, foram determinadas as 

concentrações de HCO3
- por meio do método titulométrico (Greenberg et al. 1995).  

As concentrações de nitratos, sulfatos, fosfatos e cloretos foram mensuradas utilizando o 

colorímetro de campo modelo DR890 HACH (Figura 4.7) e seus respectivos reagentes: NitraVer®5 

(Nitrate reagent), PhosVer®3 (Phosphate reagent), SulfaVer®4 (Sulfate reagente) e Chlorine reagente, 

todos reagentes da HACH®.  
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Figura 4.7 – Em A coleta de 1 L da água para análises laboratoriais (alcalinidade), em B e C análise de nitratos, 

sulfatos, fosfatos e cloretos mensuradas com o colorímetro de campo modelo DR890 e em D titulação para 

obtenção da alcalinidade das amostras. 

 

4.3.3 - Balanço iônico 

O balanço iônico é baseado no fato de que toda solução deve ser eletricamente neutra, ou seja, 

a soma dos cátions (∑C) deve ser igual à soma dos ânions (∑A), em meq/L. Na prática, ocorrem 

pequenas diferenças devido a erros acumulados e presença de íons menores (Custodio & Llamas 1976). 

Neste trabalho, o cálculo das diferenças de balanço iônico (DBI) foram realizados de acordo com o 

proposto por Feitosa et al. (2008), utilizando-se a equação descrita a seguir: 

DBI (%) =  cátions - ânions X 100 

                 cátions+ ânions 

 

O limite de aceitabilidade do erro varia conforme a concentração iônica total e a condutividade. 

De fato, a solução apresenta baixa condutividade quando possui baixa concentração iônica, o que 

dificulta a detecção dos íons, e assim justifica erros maiores (Hem 1985, Hounslow, 1995).  

Neste trabalho, para cada análise foi calculado o erro de balanço iônico segundo Custodio & 

Llamas (1976), que estabelece limites de aceitabilidade em função da condutividade (Tabela 4.1), e 
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também o erro segundo Logan (1965), que estabelece limites de aceitabilidade em função da somatóra 

dos cátions (Tabela 4.2). 

Tabela 4.1 – Erro admissível no balanço iônico, segundo Custodio & Llamas (1976). 

Condutividade (µS/cm) 50 200 500 2000 >2000 

Erro admissível (%) 30 10 8 4 4 

 
Tabela 4.2 – Erro admissível no balanço iônico, segundo Logan (1965). 

∑ cátions (mEq/L) 1 2 6 10 30 

Erro admissível (%) 10 6 4 3 2 

Segundo Bittencourt (1994), em análises boas e completas é de se esperar um balanço com 

diferenças inferiores a 2%. Schoeller (1962) e Weight & Sonderegger (2000) admitem que o erro do 

balanço iónico não pode ser superior a 5% e, segundo Feitosa & Filho (2000), nunca superior a 10% 

para que a análise possa ser considerada analiticamente correta. Para águas pouco mineralizadas, onde 

é difícil quantificar íons com baixas concentrações, são admissíveis erros na ordem de 30% (Custódio 

& Llamas 1976). 

Altos valores de erro podem ser devidos a: erro analítico ou de cálculo; presença de íons não 

considerados no cálculo; águas pouco mineralizadas, ou mesmo, resultados não usuais (Hounslow 1995, 

Feitosa & Manoel Filho 2008). 

Testada a consistência das análises, foram confeccionados diagramas hidroquimicos (Piper e 

Stiff) permitindo uma melhor visualização das diferenças (ou semelhanças) da composição química entre 

o conjunto das diferentes águas amostras.  

4.3.4 - Isótopos estáveis 

Foram coletadas amostras de 30 ml da água, em frascos de vidro fumê fechados com batoque, 

tampa com película vedante e, por fim, revestido com parafilm. A principal preocupação com estas 

amostras foi para evitar o fracionamento. Para isso, estes frascos foram completamente preenchido com 

amostras, evitando bolhas de ar dentro. 

As análises para 18O e 2H foram realizadas no Laboratório de Geoquímica do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, com a utilização do espectrômetro de massa (Delta V 

advantage isotope ratio MS), processado pelo Sistema Laboratory Information Management (LIMS) 

com o software de Lasers e foram normalizadas com as normas internas de água para laboratório que 

foram previamente calibrados em relação ao Padrão Médio da Água do Oceano de Viena (VSMOW).  

Depois das análises, as amostras foram comparados com as retas meteóricas global (GMWL – 

Rozansky 1993), disponível no site da AIEA: http://isohis.iaea.org. A reta meteórica elaborada por 

Rozansky (1993) é linearmente relacionada pela equação δ2H = 8,17 δ18O + 11,27, atualizando a 

http://isohis.iaea.org/
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primeira reta meteórica proposta por Craig (1961) pela equação δ2H = 8,17 δ18O + 10.  Neste trabalho, 

os resultados isotópicos também foram comparados com a reta meteórica local de Belo Horizonte 

(BHMWL - IAEA 2015). 

4.4 - Tratamento dos dados obtidos 

Para auxiliar nas análises de qualidade das águas, principalmente para interpretação gráfica dos 

dados hidroquímicos, foi utilizado o software QualiGraf V.1.17, desenvolvido pela Fundação Cearense 

de Meteorologia e Recursos Hídricos.  

 Visando a proposição dos valores de NBL (natural background level) para as águas da bacia 

do rio São Miguel foram utilizadas as metodologias propostas por APAT-ISS (2006), ISPRA (2009) e 

ARPAT (2010), onde os valores de NBL para águas são definidos como os 90º e 95º percentis derivados 

da distribuição de probabilidade.  

Os tratamentos estatísticos dos dados e os gráficos explicativos foram elaborados com base em 

testes paramétricos e não-paramétricos realizados com a utilização da plataforma Office, e dos softwares 

Minitab®, Statisitca® e Sigmaplot®, os quais subsidiaram a determinação dos valores de 90% e 95% 

para o NBL e também os intervalos inter-quartis para as representações tipo box plot, seguindo a 

metodologia proposta por Tukey (1977) exposta no capitulo 3.4..  

4.5 - Confecção e apresentação das bases cartográficas 

Para confecção das bases cartográficas foram consultadas as seguintes cartas temáticas: 

geologia, geomorfologia, declividade, hidrografia, cobertura vegetal e uso e ocupação do solo, as quais 

passaram por tratamento e adaptações com auxilio dos softwares ArcGis 10.5, AutoCad, Excel, 

Photoshop, GPS TrackMaker e CorelDraw.  

As imagens de satélite foram obtidas a partir do Google Earth, do sensor REIS (RapidEye Earth 

Imaging System), mapas topográficos do IBGE, entre outros dados cartográficos disponíveis. Os 

principais ajustes realizados foram a padronização das extensões dos arquivos em Shapfile (.shp) e a 

padronização do Datum (SIRGAS 2000).  

A partir dos resultados obtidos com as análises geoquímicas, os valores das concentrações dos 

elementos analisados foram inseridos no software ArcGis 10.5, para posterior confecção de mapas com 

isovalores para cada um dos elementos em questão, utilizando as seguintes ferramentas (extensões) do 

software: Spatial analyst, SpatialTools e Inverse Distance Weight (IDW), onde a vizinhança foi definida 

em 12 pontos, de acordo com o que vem sendo preconizado com Albanese et al. (2006) e Bai et al.  

(2009).    
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CAPÍTULO 5 

NATURAL BACKGROUND LEVELS AND SEASONAL INFLUENCE 

ON GROUNDWATER CHEMISTRY OF THE UPPER SÃO 

FRANCISCO KARST REGION, MG, BRAZIL 

Braz. J. Geol. vol.48 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2018: DOI: 10.1590/2317-4889201820180071 
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CAPÍTULO 6 

CADMIUM MAPPING IN THE HYDROLOGICAL CYCLE OF THE 

SÃO MIGUEL WATERSHED, MG, BRAZIL AND PRESENTATION OF 

THE MOST VULNERABLE AREAS TO CONTAMINATION 

Thiago Nogueira Lucon1, Adivane Terezinha Costa1, Paulo Galvão1, Mariangela Garcia Praça Leite1 

(1) Federal University of Ouro Preto, Department of Geology, Morro do Cruzeiro, S/N 35400-000, 

Ouro Preto, MG – Brazil 

Abstract 

Karst regions are important water providers, supplying approximately 25% of the world population. 

These areas present higher vulnerability to contamination due to hydrodynamics, which hampers the 

natural depuration of these waters until reaching the underground environment. High concentrations of 

cadmium (Cd) are observed in the São Miguel watershed, state of Minas Gerais, Brazil. This toxic 

element is generally and predominantly released into the atmosphere by burning materials that have Cd 

in their composition, potentially contaminating surface and groundwater. Therefore, the objective of the 

study is the mapping of Cd concentrations in the hydrological cycle of the São Miguel karst watershed 

and, through Natural Background Level values (NBL 90%) of rainwater, surface water and groundwater, 

understand the seasonal behavior of this element as well as to identify the most vulnerable areas to 

contamination. To achieve this goal, rainwater, surface and groundwater seasonal monitoring was 

conducted in 87 sampling stations. A total of 335 samples were collected, distributed over a watershed 

area of 520 km2. Concentrations of cadmium above 1 µg/L were found in 21.49% of samples during the 

rainy season. The origin and distribution of Cd were related to rainfall. For rainwater samples, 90% 

presented Cd concentration of 3.06 μg/L. When these waters precipitate, they contaminate surface 

waters (NBL 90% = 1.50 μg/L) and groundwater (NBL 90% = 2.81 μg/L). This study presented a 

hydrochemical cycle map and proposed NBL values of Cd for surface water and groundwater, helping 

to understand how the environment is contaminated by this element. 

 

Keywords: Natural Background Level, São Miguel watershed, Water pollution, Karst aquifers, Upper 

São Francisco basin, Brazil. 
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6.1 - Introduction 

Cadmium (Cd) is a transition metal, rare in the Earth’s crust, occurring at concentrations of 0.1 to 

0.2 mg.kg-1 (Budavari et al. 1989). Member of Group IIB of the periodic table, Cd was discovered in 

1817 by Strohmeyer associated with zinc carbonate (ZnCO3). It has atomic number 48, atomic weight 

112.41, melting point equal to 320ºC, boiling point equal to 764.9ºC and density 8.65 g.cm-3. It is also 

found in varying amounts as a natural component of the surface environment in rocks, overburden 

and soils, water, air, plant, and animal tissues. Its geochemical behavior is similar to that of zinc 

because of the similar electron structures and ionization potentials of the two elements. In nature, 

cadmium is nearly always present in dissolved ionic form Cd2+ (Benjamin and Honeyman 1992).  

Although it is not essential for either plant or animal life or for biological functions in human beings, 

Cd is considered one of the most toxic metals (Satarug et al. 2003; Järup and Akesson 2009; Nordberg 

2009; Zhang et al. 2014). Hallenbeck (1984), IARC (1993), Ramakrishnan et al. (1995), Cary et al. 

(1997) and WHO (2011) highlight the carcinogenic power of Cd to human beings, in addition to triggering 

health problems such as osteoporosis, hypertension, heart diseases, emphysema, cataract, muscle 

atrophy, and psychomotor alterations. High concentrations of this element may also affect kidneys, 

causing phosphorus and calcium absorption disorders, which may cause bone mineral reabsorption, 

resulting in kidney stones and osteomalacia (Cunha and Machado 2004; Liu et al. 2008).  

The main sources of contamination by Cd are associated with particulates from mining, calcination, 

steel, metallurgical and industrial activities and incineration of tires, fuel and plastics, among others 

(Förstner 1989; Jordão et al. 1990; Borghetti 2002; Greenpeace 2002; Haddad 2007; Baird and Cann 

2008; Oliveira et al. 2010; Castillo et al. 2013; Yun et al. 2016; Gabarrón et al. 2018). In the case of the 

calcination industry, metals found in carbonate rocks and oxidants used during industrial processes are 

released along with exhaust gases and reach the environment via aerial transportation (Moraes 2007). 

As rain falls, Cd deposits again either directly on water bodies or on soils, which may be lixiviated and 

transported by surface runoff until reaching water bodies (Borghetti 2002; Haddad 2007; Gabarrón et 

al. 2018).  

In the aquatic environment, Cd is present in several forms, including associated with particulate and 

dissolved organic matter, which present different factors of bioconcentration and toxicity (EPA 2001a). 

Mean dissolved cadmium concentration measured in 110 water stations over the world was found to be 

lower than 1 μg/L (Friberg et al. 1986; WHO 1993). In the Rhine River, which crosses Europe from south 
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to north, passing through Switzerland, Austria, Germany, France, the Netherlands and Liechtenstein, 

the mean level of Cd was 0.1 μg/L. For the Danube River, the second longest river in Europe, 

encompassing Germany, Austria, Hungary, and Serbia until flowing into the Black Sea (Romania), the 

mean value of Cd was 0.025 μg/L (ARW 1988). Žáková and Kočková (1999) also reported high values 

of Cd in both the aquatic plants and sediments of the Dyje/Thaya river (Czech Republic) and pointed 

to their origin by non-point sources such as atmospheric deposition, mineral fertilizer application, 

among others. 

In turn, the highest value recorded (100 μg/L) was observed in the Rímac River, Peru (WHO 1989). 

For the Yucatán karst aquifer, in Mexico, cadmium concentrations were 17.6 μg/L (Marín et al. 2000). 

These authors were unaware of any natural source for the availability of this element. Moreover, in the 

karst regions of Western China, Sun (2010) reported high cadmium concentrations (1 to 4 μg/L) near 

mercury mining activities.  

Smoking, food, air, and water are considered the main forms through which cadmium is consumed 

by humans. For instance, a single cigarette contains 23 µg of Cd (Pascalicchio 2000; Satarug and Moore 

2004; ATSDR 2017). In Brazil, the occurrence of cadmium is, in a way, recurrent. The element is 

observed in various regions, especially in mining areas, in metallurgical waste, and in battery and brake 

pad factories (Cunha and Machado 2004). Cadmium can also be found in agricultural areas due to high 

use of fertilizers, especially phosphate-based ones (WHO 1998 and 2004c) and organic fertilizers 

produced from animal manure, household trash and biosolids (Satarug and Moore 2004). Fossil fuel 

burning is another source of Cd for the environment (CETESB 2007). Table 6.1 summarizes the values 

adopted by Brazil and other countries for permitted concentrations of Cd in various types of water. 

Considering the natural complexity of the karst landscape and the availability of this natural 

resource, these areas, as well as the aquifers, need special protection (Andreo et al. 2006). To this end, 

several countries have been using various methods to establish Natural Background Level (NBL) values 

for pollutants, groups of pollutants or indicators of pollution in groundwater. The NBL of a substance or 

element in water can be defined as the range of concentrations derived from the interaction of different 

natural atmospheric, geological, chemical and biological processes during water infiltration and 

circulation. It is used to distinguish between natural concentrations and anomalies, which could be an 

indicative of an occurrence of ore or anthropogenic impact (Zwahlen 2004; Reimann and Garrett 2005; 

Reimann et al. 2005; Edmunds and Shand 2008; Hinsby et al. 2008). 
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Knowledge of NBL from waters is a prerequisite for understanding pollution and imposing regulatory 

limits and it is of fundamental importance to local managers and environmental agencies (Edmunds et 

al. 2003). To establish a specific methodological concept for the establishment of these values, the 

European community created in 2006 the BRIDGE project (Background cRiteria for the Identification of 

Groundwater thrEsholds). From this project, several studies have emerged suggesting different levels 

of natural background, such as NBL 90% (ISPRA 2009) and NBL 95% (APAT-ISS 2006). 

The NBL application to the groundwater under study helps to understand the real dimension of 

certain impacts, either anthropic or geogenic, through hydrochemical maps, which facilitates the 

visualization of the anomalies and, later, in the proposition of mitigating actions for pollutants (Albanese 

et al. 2007; Peh et al. 2010; Bini et al. 2011; Guillén et al. 2011; Zgłobicki et al. 2011). 

In the karst region of the São Miguel watershed, upper São Francisco, western state of Minas 

Gerais, Borghetti (2002) analyzed 20 soil samples and concluded that 17 of them were within the 

Prevention Value (PV) class, 1 within the agricultural intervention class, and 2 within the residential 

intervention class. IGAM (2005) and Haddad (2007) reported values above 1 µg/L for the surface waters 

of the watershed. 

Waters from karst regions supply 20 - 25% of the world population (Ford and Williams 2007) and In 

some countries and regions such as Austria, the Dinaric region (Europe) and Southwest China, karst 

water contributes 50% or more to regional freshwater supplies (Hartmann et al. 2014; Wu et al. 2009).In 

these regions, underground reservoirs present higher vulnerability to contamination because local 

hydrodynamics and direct percolation from the vadose zone into the phreatic zone hampers the natural 

depuration of these waters in the underground environment (Haddad 2007; Villanueva et al. 2014).  

The history of contamination by Cd in the upper São Francisco River region (Borghetti 2002; IGAM 

2005; Haddad 2007; Haddad and Magalhães Jr. 2010), the lack of studies focused on identifying bottom 

levels, especially in Brazilian karst areas, the potential negative impacts of this element to public health, 

and the importance of these regions for water supply, and the monitoring of Cd seasonality are 

paramount issues not only for environmental analysis and monitoring, but also to support actions 

towards identifying pollution sources.  

Due to these issues, the main goal of the study is the mapping of cadmium concentrations in the 

hydrological cycle of the São Miguel karst watershed and through NBL90% values of rainwater, surface 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10040-016-1519-3#CR21
https://link.springer.com/article/10.1007/s10040-016-1519-3#CR51
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water and groundwater, understand the seasonal behavior of this element as well as to identify the most 

vulnerable areas to contamination. 

6.2 - Site description 

The study area is the São Miguel watershed (520 km2) (Fig. 6.1), located within the Arcos-Pains 

karst region, central-western state of Minas Gerais, Brazil, overs mostly the municipalities of Pains and 

Arcos, followed by the municipalities of Iguatama, Formiga and Córrego Fundo, being an important 

tributary of the upper São Francisco basin (235.635 km2). The basin of the São Francisco River (high, 

medium and low) comprises seven Brazilian states: Bahia (48.2%), Minas Gerais (36.8%), Pernambuco 

(10.9%), Alagoas (2.2%), Sergipe, Goiás (0.5%), and Federal District (0.2%), and other 504 

municipalities (about 9% of the total municipalities in the country) (CBHSF 2017). The main tributaries 

of the west margin, from upstream to downstream, are the Moendas brook, Mina stream, Mandengo 

stream and the Fundão stream. On the eastern margin, the main tributaries are Barra stream and 

Candongas river, which covers the sub-basin of the Santo Antônio stream, both of which are part of the 

municipality of Arcos (Fig. 6.1).  

Regarding the land use and occupation of the watershed, Pereira (2018) from Landsat 8 image 

generated 7 classes of uses (pasture, wood vegetation, bare soil, massive limestone, mining activity, 

urbanization and lakes). Pastures represent the highest percentage of land use in the basin (61%), 

constituted by agricultural and livestock areas, while mining and urban occupation areas, a total of 3.5% 

(Fig. 6.2).  
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Figure 6.1 - Location of the study area showing the hydrographic network, municipalities, geological 
distributions, as well as the location of the mines and cavities present in the São Miguel watershed. 

 
Figure 6.2 - Spatial distribution of rainwater, surface and groundwater samples and the land use of the 
São Miguel watershed adapted from Pereira 2018. 
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Geologically, the area is in the south western most portion of the São Francisco Craton, in the São 

Francisco Basin. This basin is slightly deformed in its central portion, bordered by two mobile 

compressive bands to the west (Brasília Band) and east (Araçuaí Band), and is characterized by the 

occurrence of Archean rocks from the Granite-Gneiss Complex (basement), Neoproterozoic limestones 

from the Sete Lagoas Formation (Bambuí Group) and Cenozoic sediments (Félix and Freitas Jr. 2000). 

The basement only outcrops in the easternmost region of the study area and consists of a light-gray, 

coarse-grained granitoid that presents incipient foliation and is mainly composed of quartz, feldspar and 

biotite (Saadi et al. 1991). Rocks from the Bambuí Group lay discontinuously upon the basement, 

represented by the Sete Lagoas Formation (Dardenne 1978), which is divided into two members 

(Ribeiro et al. 2003): Pedro Leopoldo, at the base, composed of light-colored calcisiltites, marls and 

pelites; and Lagoa Santa, at the top, characterized by medium to fine-grained dark limestones and 

dolomites. The latter of these members is thicker and more widely distributed across the São Miguel 

River watershed (Fig. 6.1). In turn, the Cenozoic cover comprises fluvial deposits and colluvium, which 

occur in the southwesternmost region of the study area in small isolated areas, in topographically higher 

portions.  

The São Miguel River watershed is located within the morphostructural unit classified as the São 

Francisco Sedimentary Basin, where large rivers are fracture-oriented (SUPRAM 2013). The region is 

characterized by a typical karst relief, well-developed at exokarst and endokarst levels. There is a 

predominant uncovered karst with dissolution models characterized by vast limestone massifs and walls 

scarred by karren and ruinform structures, intermittent water courses, mainly underground drainages 

alternating sinks and resurgences, dissolution dolines, uvalas, poljes, and several caves (Saadi 1991; 

SEE 2012). The area presented important neotectonic activity, with small slip faults that dislodged fluvial 

deposits and Cenozoic semi-lithified colluvium (Ribeiro et al. 2008), which largely influenced the 

conditioning of karst geomorphogenesis (Saadi 1991).  

The climatic classification for the watershed is type Cwa, according to the classification proposed 

by Köppen (Alvares et al. 2013), presenting hot and humid summers and dry winters. The watershed 

presents mean annual rainfall of 1,325 mm, potential evapotranspiration of 937 mm, and real 

evapotranspiration of 834 mm, in two different periods: one with a water surplus (491 mm) between 

November and April, and the other with a water deficit (104 mm) between May and September 

(Menegasse et al. 2002). Regarding monthly rainfall, the driest month (August, 14 mm) presents a 
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difference in rainfall of 256 mm when compared with the rainiest month (December, 270 mm). 

Temperature varies 6.6 °C between the warmest (January, 24 °C) and the coldest month (June, 17.4 

°C) (Climate-Data 2018) (Fig. 6.3).  

 
Figure 6.3 - Mean monthly precipitation and temperature for the São Miguel watershed (climate-data.org 
2018). 

 

To deal with the problems of hydrological dynamics and water quality, the São Miguel watershed 

was used as a space unit belonging to an open system (Strahler 1964 and Chow et al. 1988), with 

entrances (precipitation), storage (karst aquifer) and exit (the mouth of the São Miguel river), where the 

topographic dividers delimit an area for which precipitation occurs (Haddad 2007). During the rainy 

season, the most frequent winds to the region present N and NE directions, taking advantage of the low 

reliefs of the mouth and valley of the São Miguel river, being intercepted in the south of the basin, by 

regions with higher altimetric heights (Fig. 6.4).  
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Figure 6.4 - Illustration of rainfall entrances from NNE to SSW in the hydrographic basin of the São 
Miguel river (adapted from Chow et al. 1988). 

 

The São Miguel river course extends over approximately 53 km with overall S/N orientation and a 

meandering morphological pattern. The river presents altimetry amplitude of 245 m, with its spring 

located at 875 m of altitude. When the São Miguel river flows into the São Francisco river, altitude is 

approximately 630 m. The river presents a mean flow rate of 7.6 m3/s, with an underground contribution 

of 68.5% to total runoff and 24% to rainfall (Menegasse et al. 2002). This underground contribution 

predominates over the surface throughout the year, but is more important during the dry months, 

between April and October, reaching 95% in July and 54% in December (Dias and Menegasse 2002; 

Menegasse et al. 2002; Ribeiro et al. 2008).  

Regarding groundwater, the Upper São Francisco region, where the São Miguel River watershed is 

located, is divided into four aquifer systems (Mourão et al. 2001): granular, karst, karst-fractured and 
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fractured. For the São Miguel River watershed, the mean flow rate of wells of the fractured aquifer (10.7 

m3/h) are slightly higher than the mean values of wells of the karst aquifer (9.84 m3/h). Considering 

productivity, specific capacity (Q/s) is higher in the karst aquifer than in the fractured aquifer (karst = 

2.31 m3/h/m; fractured = 0.66 m3/h/m) (Dias and Menegasse 2002).  

In the karst region of the São Miguel watershed, Borghetti (2002) analyzed the concentration of Cd 

in 20 soil samples and observed that 17 of them were within the PV class, 1 within the agricultural 

intervention class, and 2 within the residential intervention class. For superficial waters of the watershed, 

IGAM (2005) and Haddad (2007) reported values above 1 µg/L. 

The study area currently concentrates 49 mining processes at the concession stage (DNPM, 2017) 

which exploit raw material for calcination. Haddad (2007) reported for the São Miguel River watershed 

the presence of over 16 lime kilns and at least 10 calcination, the majority of which operate without filters 

for atmospheric particulates, causing direct impacts to the air quality in the region. Oxidizing agents 

used in these activities include wood (native trees from the cerrado biome and eucalyptus trees), plastic 

waste, rubber material, residual oil, aluminum foil, and tires.  

6.3 - Materials and methods 

6.3.1 - Sampling and hydrochemical analysis  

A total of 87 water sampling stations (14 rainwater, 34 surface, and 39 groundwater) were monitored 

to evaluate Cd hydrochemistry seasonality. These stations were distributed over the 520 km2 of the 

watershed, during four sampling campaigns: two during the dry season (August and September 2015, 

and July 2016) and two during the rainy season (November and December 2015, and March 2016) (Fig. 

6.2). A total of 335 water samples were collected (see Electronic Supplementary Material - ESM), of 

which 48 were rainwater, 134 surface and 153 groundwater.  

To conduct rainwater sampling, rain collectors were installed in strategic locations to cover the 

largest possible area of the São Miguel River watershed. Collectors consisted of 5-liter containers that 

were placed inside polystyrene boxes buried in the ground to maintain temperature and avoid sunlight. 

These containers were connected to a polypropylene funnel through silicon hoses. Polypropylene 

funnels were installed at a height of approximately 1.5 m from the ground and were covered with nets 

to avoid leaves, twigs, insects or other items falling inside.  



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol.77, 165p., 2018 

99 

 

 

Surface water sampling occurred at various rivers and streams within the watershed. Groundwater 

samples were mainly obtained by pumping deep tubular wells. On the other hand, in loco sampling was 

conducted in the case of shallow wells, a few dug wells and caverns with underground flow (Fig. 6.2).  

All samples collected were filtered using a 0.45-μm cellulose acetate membrane and acidified with 

ultrapure nitric acid for stabilization of dissolved metals. Samples were then stored in polyethylene flasks 

of approximately 30 mL at 4°C (CETESB 1998) until analysis to determine concentrations of Cd at the 

Geochemistry Laboratory of the Department of Geology of the Federal University of Ouro Preto through 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS Agilent 7700x – detection limit = 0.0030 μg/L). 

6.3.2 Data interpretation and georeferencing 

The methods proposed by ISPRA (2009) and APAT-ISS (2006) were used to obtain NBL values for 

surface and groundwater samples, in which natural background values are defined as the 90th and 95th 

percentiles derived from probability distribution. To obtain 90 and 95% values, probability plots with a 

confidence interval of 95% were elaborated, produced using Minitab 16® software. Values above NBL 

90 and 95 were considered anomalies, which could be either geogenic or anthropogenic. To improve 

visualization of data significant variables, threshold values (TV) were obtained with box-plots also 

produced using Minitab 16® software. Both TV values were calculated using the formulas: 1) median + 

2x standard deviation; and 2) mean + 2x standard deviation. To better understand how the input and 

consequent contamination by Cd occur in the watershed waters (Cd cycle), water samples were treated 

separately as rainwater, surface and groundwater, obtaining their respective accumulated frequency 

distribution values for percentiles 90 and 95, and TV values. 

Cartographic representations were created using ArcGIS 10.5 software, UTM [Universal Transverse 

Mercator] coordinate system, Zone 23, Datum Sirgas 2000, applying the following system tools 

(extensions): Spatial Analyst, Spatial Tools and Inverse Distance Weighted (IDW). NBL 90% and TV 

determined the intervals of plotted isovalues in the hydrochemical maps.  

6.4 - Results 

6.4.1 - Water quality 

Monitoring results showed that the types of water samples analyzed (rainwater, surface, and 

groundwater) presented values above those established by current legislation: CONAMA nº 357 and 
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396 (2005 and 2008), Ministry of Health ordinance nº 2914 (2011), and CETESB (2016) (see ESM) 

(Table 6.1). These pieces of legislation suggest values of up to 1 µg/L for surface waters and 5 µg/L for 

groundwater used for human consumption.  

Table 6.1 - Cadmium’s toxicity standard and NBL values (µg/L) from national and international agencies 
and other studies. 
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Of the 48 rainwater samples analyzed, 35% presented values above 1 µg/L. It is worth mentioning 

that the possibility of adsorption of cadmium from the collecting gallons of rainwater was raised, and to 

solve this possible issue, it was sought to collect water with a minimum of time in contact with the 

collectors. During the rainy season, water was collected directly from the rain, without contact with the 

collectors. Therefore, if the collector was making the Cd available to the waters, the 15 rainwater 

samples would accuse high values of the element, which did not occur. In addition, four replications 

were performed, two in the rainy season and two in the dry season, and from this, it was found that 

rainwater, mainly precipitation, presented high concentrations of Cd. 

Of the 134 surface water samples, 19% presented values above 1 µg/L, surpassing the mean values 

obtained both for the Rheine River (0.1 μg/L) and the Danube River (0.025 μg/L) (ARW 1988). Finally, 

of the 153 groundwater samples, approximately 20% presented values above 1 µg/L, which is higher 

than the mean value found for the 110 sampling stations analyzed across the world (1 μg/L) (Friberg et 

al. 1986; WHO 1993) while slightly over 1% of these samples presented values above 5 µg/L, surpassing 

concentrations reported for the karst regions of Western China (between1 and 4 μg/L) (Sun 2010).  

Still based on sampled data, concentrations of Cd increased seasonally following the rainy season. 

The rainiest month (December, 270 mm) was also the month that presented the highest Cd values 

(rainwater 2.97 µg/L, surface 1.36 µg/L and groundwater 2.49 µg/L) (Figs. 6.5 and 6.6). 

 
Figure 6.5 - Seasonal precipitation (yellow line) and distribution of mean Cd concentration in waters 
(columns). The highest Cd values were noted in the rainy season, especially in the rainiest month 
(December, 270 mm). 
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Figure 6.6 - Seasonality and distribution of cadmium in waters of the São Miguel watershed boundary 
and comparison with limit for water contamination according to CETESB (2016). Values above 5 µg/L 
were reported during raining seasons. 

 

Compared with values established by international agencies (Table 6.1), 3% of analyzed samples 

were above 3 µg/L (recommended by the WHO 2011) and 1% was above 5 µg/L (reference values for 

USA, Canada, China, Mexico, Argentina, Ireland, Italy, Estonia and Belgium). Cadmium concentration 

in the waters of the studied watershed ranged between <0.001 and 15.631 µg/L, presenting considerably 

higher values than those established by the Environmental Quality Standard (Government of Ireland 

2009), who suggests values of approximately 0.08 – 0.25 µg/L. The highest value of Cd (15.63 µg/L) 
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was found in groundwater and was close to the value found in the karst aquifer of Yucatán, México (17.6 

μg/L) (Marín et al. 2000).  

Higher concentrations of Cd in rainwater mainly occurred in the northern region of the study area, 

at the river mouth, comprising topographically lower regions, which favors wind input and, consequently, 

rainfall. Cd anomalies in rainwater in the southern region of the watershed were only observed during 

the beginning of the rainy season, between November and December (Fig. 6.5). 

Surface waters greatly reflect the anomalies observed in rainwater, presenting high concentrations 

of Cd both in the river mouth and in the southern region of the basin during the beginning of the rainy 

season.  

By the end of the rainy season in March, the drainage of the central-northern portion of the 

watershed presented anomalies probably due to the runoff of Cd that precipitated with rainfall. However, 

rainwater present certain relationship, especially by the end of the rainy season (Figs. 6.5 and 6.6), 

echoing the Cd percolation time into the karst system. 

6.4.2 - Hydrochemical behavior of Cd in waters and identification of areas most vulnerable to 

contamination 

Table 6.2 and Fig. 6.7 show the statistical analysis of the data, defining NBL 90 and 95, and TV. 

Fig. 6.8 presents the watershed maps representing anomalies per sampling station. All parameters 

proposed to subsidize natural background values (NBL 90 and 95%, and both TV) presented values 

above the recommendations of several studies and regulations (Table 1) which discuss reference values 

for this element. 

Table 6.2 - Cumulative frequency distribution of 90% and 95% and thresholds values (TVs) for waters 
analyzed. 

 
Cd concentration (µg/L) 

Rainfall Surface Groundwater 

Nº of samples 48 134 153 

Min. 0.001 0.001 0.001 

Max. 9.477 4.476 15.631 

Average 1.065 0.528 0.719 

Median 0.649 0.214 0.252 

Standard deviation 1.560 0.761 1.635 

Q1 0.235 0.064 0.131 

Q3 1.328 0.615 0.680 

Cumulative frequency distribution of 90% of samples 3.064 1.503 2.814 

Cumulative frequency distribution of 95% of samples 3.630 1.779 3.408 

TV1 (median + 2* standard deviation) 3.769 1.736 3.522 

TV2 (average + 2* standard deviation) 4.185 2.050 3.989 
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Figure 6.7 - Probability plot of Cd values for cumulative frequency distribution of 90% of samples (left); 
and box plot for Cd (right). 
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Figure 6.8 - Representation of cumulative frequency distribution of 90% of Cd samples by type of waters 
(meteoric rainwater, surface and groundwater). 

 

For surface waters, NBL90 and 95% (1.50 and 1.77 µg/L), and TV1 and TV2 (1.73 and 2.05 µg/L) 

values were well above what has been proposed by the Environmental Quality Standard of the 

Government of Ireland (2009), who suggests values of approximately 0.08 – 0.25 µg/L, but below values 

reported for the Samborombón bay in Argentina, which presented values of <2 µg/l in high water and 

6.4 µg/l in low water (Schenone et al. 2007) (Table 6.1). For groundwater samples, NBL 90% and NBL 
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95% (2.81 and 3.40 µg/L) were much higher than the values defined for Estonia (Marandi & Karro 2008), 

Belgium (Coetsiers et al. 2009), Italy (De caro et al. 2017), and Ireland (Tedd et al. 2017) (Table 6.1). 

6.5 - Discussion 

Although most studies involving NBL (Marandi and Karro 2008; Coetsiers et al. 2009; Ducci and 

Sellerino 2012; De Caro et al. 2017; Tedd et al. 2017) do not consider the influence of seasonality in 

data distribution, the results obtained in the study showed important seasonal influence in Cd 

contamination of the waters of the São Miguel River watershed. Anomalies were observed to mainly 

occur during the rainy season (austral spring and summer), vanishing during the dry season (austral fall 

and winter). Several studies have evaluated the mechanisms involved in temporal hydrogeochemistry 

variability, reporting that water physicochemical conditions may regulate element precipitation or 

solubilization (Cooper and Morse 1998; Warnken et al. 2001).  

It is important to highlight that, for rainwater, there are no reference values for Cd established to 

monitor water quality. However, compared with the maximum values allowed for surface waters 

(CONAMA 357/2005 and Ordinance nº. 2914 of the Ministry of Health 2011), rainwater values were 

observed above this threshold. In other words, Cd concentration values reported in rainwater suggest 

this source could represent a main input for this element in the study area (Fig. 6.9). 

Regarding surface waters, the study confirmed contamination by Cd in the region, corroborating 

data from IGAM (2005), Haddad (2007) and Haddad & Magalhães Jr. (2010), who conducted previous 

surface water monitoring studies in the same watershed. These studies did not observe a pattern for 

cadmium distribution in surface waters of the watershed, restraining to only identifying punctual 

occurrences. Thus, the new results of the study elucidate issues raised in previous studies, such as the 

fact that surface water contamination in the central portion of the watershed is directly influenced by 

rainwater. 

The highest Cd value in the waters of the watershed were reported for groundwater samples, 

especially from deeper tubular wells (15.63 μg/L). This value was close to that found by Marín et al. 

(2000) in the karst aquifer of Yucatán, Mexico (17.6 μg/L). According to Monterroso (2005), as waters 

move down in depth, the concentration of Cd increases, a similar behavior to what occurs in the study 

area. This author highlighted that in zones close to industrial effluent discharges, the high concentration 

of this element is not related to diagenetic processes, but rather to anthropic influence.  
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Figure 6.9 - Hydrogeochemical cycle of cadmium for the study area (adapted from Grotzinger and 
Jordan, 2013). 

 

In the case of the study developed in the São Miguel watershed, the high concentrations of Cd in 

groundwater samples found could be the consequence of a geogenic anomaly due to the chemical 

composition of limestones from the Sete Lagoas Formation. However, geochemical analyses of 15 

samples conducted by Pires (2017) showed that the mean Cd values of these rocks was 0.674 mg/kg-1 

(ppm), indicating that concentrations of Cd in groundwater do not present geogenic influence, but rather 

originates via direct infiltration of rain and surface waters. 

The data presented corroborates Haddad (2007) and Villanueva et al. (2014), demonstrating the 

high vulnerability of karst regions to contamination by Cd. The hydrodynamics of these waters and the 

direct percolation of the vadose zone into the phreatic zone hampers natural depuration of these waters 

in the underground environment, rapidly transmitting contaminants from rainwater into groundwater. 
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In the study area, this process of sorption, co-precipitation and/or complexation may have favored 

the reduction in the concentration of this element in surface and groundwater samples during the dry 

season, after the important input of high concentrations of Cd from rainwater during the rainy 

season.Once in the water, Cd may be adsorbed onto suspended particulate matter and/or undergo 

complexation with existing organic matter, where it could be transported and then enter the food web of 

aquatic organisms (bioaccumulation) and persist in the environment, contaminating fish and, 

consequently, humans who consume them (Moran et al. 1996; Xue and Sigg 1998; Haddad and Junior 

2010).  

Cadmium is an atmospheric pollutant that can be increased by human influence (Hinsby et al. 2008) 

via, for instance, burning of material that presents this element in their composition (Haddad 2007). As 

the region presents numerous mining companies and calcination plants, they may be influencing the 

availability of this contaminant in the atmosphere, considering the huge amount of material (plastics, 

textile industry waste, rubber cuts, paper, aluminum foil, residual oils, tires) that are incinerated in their 

kilns (Žáková and Kočková 1999; Borghetti 2002; Haddad 2007; Moraes 2007; Haddad and Magalhães 

Jr. 2010).  

The distribution of Cd as an atmospheric pollutant mainly occurs through winds. When wind interacts 

with rain, it causes this element to enter the hydrological cycle of the watershed via precipitation. When 

rainwater reaches the surface of the watershed, part of the precipitated volume is carried away by runoff 

into watercourses, where an enrichment in Cd occurs, which appears as a pollutant in surface waters, 

greatly reflecting the anomalies observed in rainwater (Fig. 6.9). This became more evident by the end 

of the rainy season, in March (2016), when drainages located in the central-northern portion of the 

watershed presented anomalies due to runoff combined with water release by shallower aquifers. In 

groundwater, Cd anomalies presented different behavior due to percolation time until reaching the karst 

aquifer. Part of the precipitated rainwater infiltrates through soils, fractures and faults, feeding the karst. 

Considering that percolation time in karst systems is quite rapid and dynamic, the data suggests that 

the anomalies observed by the end of the rainy season (March 2016) in groundwater samples is similar 

to rainwater and surface water samples of the beginning of the rainy season (November and December 

2015), closing the cycle during the dry period (August and September 2015, and July 2016) and 

restarting the cycle during the rainy season. 
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6.6 - Conclusion 

The study allowed to understand the dynamics and hydrochemical behavior of the element 

cadmium, and its seasonality in the São Miguel River watershed. The elaboration of hydrochemical 

maps presenting the spatial distribution of concentrations of this element was an important tool, helping 

to elucidate the origins and behavior of this contaminant in the region.  

For the all monitored waters, concentrations of Cd surpassed legally established thresholds, 

especially during the rainy season, where 37.64% of samples presented concentrations above 1 µg/L. 

The seasonal monitoring of rainwater, surface water and groundwater of the watershed allowed to 

understand the origins, distribution pattern, and cycle of Cd in these waters. This cycle is directly related 

to rainfall, with the highest concentrations occurring in rainwater during the rainy season, which are 

diluted in surface waters and increase again through percolation into the underground environment.  

The anomalies observed may have both natural and anthropogenic origins. However, as previously 

mentioned, the limestone mining industry in the region, with its numerous calcination plants installed, 

may be influencing the hydrochemical alterations reported. Understanding the influence of this element 

in water quality demands greater depth of studies, especially those related to air quality and local 

population, since this type of pollution is discontinuous in time and space. The monitoring of water 

resource quality in the watershed helped to identify the most vulnerable areas and elucidate the origins 

of this contamination, producing subsides for the management of these areas. 
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Electronic Supplementary Material (ESM) 

 

Rainwater samples (14). 

Rain collectors 

Localization Cadmio concentration (μg/L) 

X Y Z 
Dry season 1 Rainy season 1 Rainy season 2 Dry season 2 

August and september 2015 November and december 2015 March 2016 July 2016 

Rain 2 429438 7739630 725 No water 0.001 0.705 0.586 

Rain 3 444505 7747081 811 0.502 0.056 0.121 0.033 

Rain 4 436535 7743937 878 No water 1.976 1.311 1.544 

Rain 5 437505 7740875 776 No water 0.168 0.035 0.888 

Rain 6 432098 7772722 645 No water 0.734 0.693 0.535 

Rain 7 433539 7763981 661 No water 0.877 0.091 1.578 

Rain 8 430141 7758313 674 No water 0.947 0.070 0.001 

Rain 9 439911 7758388 716 0.180 2.472 0.001 Collector broke 

Rain 10 439881 7754193 699 0.631 0.903 0.244 0.672 

Rain 11 434990 7738261 819 4.476 1.452 1.100 0.196 

Rain 12 428351 7746944 769 No water 0.409 0.268 1.141 

Rain 13 439914 7742186 889 0.001 Collector broke 

Rain 14 431120 7750720 668 0.320 0.543 0.615 2.222 

Rain 15 431225 7745044 686 0.249 0.190 0.153 0.005 

LQ (Limit of quantification) = <0,001 
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Surface water samples (34). 

Point 

Localization Cadmio concentration (μg/L) 

X Y Z 
Dry season 1 Rainy season 1 Rainy season 2 Dry season 2 

August and september 2015 November and december 2015 March 2016 July 2016 

P01 431662 7742401 695 0.251 1.662 0.405 1.033 

P02 431794 7737917 721 0.100 1.514 0.001 0.001 

P03 434547 7736649 769 2.192 1.358 4.092 2.961 

P05 435045 7738512 808 1.794 0.457 0.062 0.009 

P07 436292 7743491 807 1.139 0.586 0.031 0.117 

P11 431686 7746769 694 0.424 0.397 0.072 1.817 

P12 430912 7746124 678 0.288 0.137 0.778 0.527 

P14 436240 7751509 698 0.205 0.001 0.084 0.001 

P15 429090 7743723 717 0.212 0.890 1.557 0.267 

P16 429048 7742926 745 1.947 0.001 0.063 0.045 

P18 430889 7746335 687 1.334 0.328 0.001 0.160 

P19 430703 7744356 682 0.001 0.748 0.613 0.231 

P20 427199 7752277 726 0.177 0.475 0.119 0.286 

P21 428117 7751633 716 0.610 0.545 0.564 0.339 

P22 431052 7757165 659 0.134 0.025 0.274 0.419 

P23 436687 7754130 682 0.734 0.260 2.658 0.325 

P24 430816 7750462 662 0.309 0.295 0.866 1.242 

P31 431119 7762172 629 0.123 0.054 0.053 3.348 

P34 426836 7748106 738 0.235 0.186 1.260 0.006 

P45 430723 7748488 679 0.987 0.281 0.020 5.001 

P49 439834 7754109 697 0.108 2.775 1.613 0.027 

P51 438543 7759165 673 0.236 0.252 0.595 0.208 

P57 431809 7766081 653 1.787 0.219 0.097 0.001 

P59 433682 7761958 655 0.212 0.191 0.210 0.231 

P61 431772 7772659 638 2.399 Not accessed* Not accessed* 2.659 

P62 431801 7772628 652 0.129 0.043 0.118 1.929 

P63 432047 7772774 637 0.099 0.195 0.151 0.095 

P66 447445 7749002 775 0.123 0.328 0.038 0.203 

P67 438844 7750998 726 0.049 0.173 0.001 0.001 

P68 444431 7747042 806 0.001 0.419 3.047 1.602 

P71 428799 7740215 738 0.641 0.236 0.035 0.380 

P73 428162 7738709 732 1.015 0.241 0.183 0.065 

P74 445495 7752543 747 1.020 0.338 1.592 0.332 

P76 427359 7756405 726 0.489 0.618 0.136 1.018 
*It is the São Francisco river before receiving the São Miguel river, as the São Miguel was full had no way to cross it to analyze the São Francisco river before the São Miguel river. 
LQ (Limit of quantification) = <0,001 
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Groundwater samples (39). 

Point 

Localization Cadmio concentration (μg/L) 

X Y Z 
Dry season 1 Rainy season 1 Rainy season 2 Dry season 2 

August and september 2015 November and december 2015 March 2016 July 2016 

P06 434978 7738276 806 0.046 0.064 0.802 9,477 

P08 436351 7743540 810 1.136 3.589 0.619 0,191 

P09 435131 7744388 759 0.031 0.529 0.520 0,204 

P10 431705 7746349 687 0.158 0.667 0.284 0.382 

P13 432942 7748374 764 0.162 1.046 0.913 0.065 

P17 427761 7741493 795 15.631 0.711 0.203 0.402 

P25 436327 7751833 704 0.133 0.499 0.404 1.395 

P26 431431 7747309 746 1.218 0.001 0.318 0.099 

P27 431022 7746691 690 1.079 0.252 0.100 0.068 

P28 424014 7755305 760 2.156 0.001 0.168 1.237 

P29 429025 7743355 746 1.263 0.107 15.631 0.120 

P30 432093 7745751 722 1.860 0.087 0.509 0.419 

P32 431202 7762063 647 1.024 1.515 0.325 1.162 

P33 430778 7754710 668 0.053 0.667 0.309 0.107 

P34B 426836 7748106 738 I still did not have the well 0.071 0.093 0.227 

P35 427874 7749127 729 0.156 0.020 1.106 0.090 

P36 427251 7749875 736 0.012 0.001 0.064 0.289 

P37 435800 7744465 796 1.303 0.490 0.336 0.163 

P38 436193 7746004 766 0.696 0.756 0.184 0.349 

P39 428416 7746881 767 0.119 0.001 0.216 0.290 

P40 429742 7747147 671 0.074 0.422 0.141 0.688 

P41 430463 7745864 718 0.082 0.081 0.193 0.301 

P42 434430 7741379 724 0.398 0.235 0.025 0.019 

P43 437578 7741179 795 1.952 0.617 0.036 0.150 

P44 436424 7740252 793 0.608 Dry Ofuro* 1.037 Dry Ofuro* 

P47 433873 7750691 745 0.146 0.201 0.013 0.656 

P48 436458 7752635 698 0.188 0.355 0.239 1.086 

P50 439856 7758309 717 0.061 0.372 0.208 0.001 

P52 431150 7766393 644 0.310 0.585 0.214 0.270 

P55 434089 7741177 738 0.333 0.433 0.062 2.398 

P56 436424 7740252 793 1.220 0.036 2.716 0.333 

P58 433495 7763932 681 0.116 0.118 0.347 0.147 

P64 432063 7772676 646 0.195 0.088 1.212 0.023 

P65 441935 7745005 871 0.125 Well broke  

P69 444505 7747081 811 0.477 1.025 0.001 0.160 

P70 428985 7740018 737 0.214 0.449 0.016 0.245 

P72 425867 7738061 831 0.267 0.137 0.202 0.252 

P75 436424 7740252 793 2.326 0.437 0.010 2.873 

P77 427242 7755937 768 2.584 10.692 1.669 2.784 

*Narigudo’s Ofuro = puddle formed by dripping inside the cave, presents water seasonally. 
LQ (Limit of quantification) = <0,001 
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RESUMO 
 

A principal forma de abastecimento público de água da região de Pains (MG, Brasil) é quase 

totalmente subterrânea, proveniente do aquífero cárstico. A caracterização de processos 

hidrogeológicos nestes sistemas é de extrema importância para um gerenciamento adequado, evitando 

problemas tanto com quantidade como qualidade destes recursos hídricos. Este estudo teve como 

objetivo identificar os processos hidrogeológicos ativos na bacia do rio São Miguel, descrevendo a 

evolução química das águas subterrâneas tais como possíveis interações entre águas meteóricas, 

superficiais e subterrâneas, fontes de recarga e descarga, bem como as possiveis comunicações 

hidraulicas existentes. Para tanto, realizou-se a análise dos dados geofísicos da região e coleta de 

amostras de águas (meteóricas, superficiais e subterrâneas) por toda a extensão da bacia para análise 

dos isótopos estáveis (δ18O e δ2H) e dos íons maiores. A região apresenta duas direções preferencias 

dos fluxos suberrâneos, NW-SE e N-S, controladas por falhas e lineamentos regionais, reflexo da 

evolução tectônica da Bacia do Bambuí. Dados químicos e isotópicos demonstraram que os processos 

de dissolução se acentuam durante a estação chuvosa, promovendo a continua carstificação da área. 

Ainda durante o período chuvoso ocorre a maior parte do abastecimento do aquífero, cuja recarga está 

diretamente relacionada à precipitação local, enquanto que no período seco a bacia é suprida por águas 

subterraneas. A dependencia do aquifero das águas superficiais alerta para o risco de poluição das 

águas subterrâneas, cuja a carga de contaminante é, será ou poderá ser aplicada na superfície como 

resultado de atividade humana se não houver uma gestão eficiente do uso e ocupação da bacia. 

 

Palavras-chave: rio São Miguel, aquífero cárstico, isótopos, geofísica, geoquímica. 
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7.1. Introdução 

Aquíferos cársticos são o resultado de processos físicos e químicos sobre rochas solúveis, 

como calcário e dolomito, onde o percurso das águas subterrâneas está intimamente relacionado com 

o grau de desenvolvimento do karst (Palmer 1991), que pode resultar em condições diferentes de 

transmissão e armazenamento (Karamouz et al. 2011). Redes de fraturas e/ou condutos são as 

principais entradas de água e contaminantes (Goldsheider and Drew 2007). Estas redes podem ser 

extremamente heterogêneas, tornando, muitas vezes, difícil descrever e quantificar as características 

do fluxo com métodos tradicionais (Milanovic 2000; 2004). Em sistemas cársticos, a interação da água 

com a rocha é dinâmica e muda de acordo não só com comprimento e profundidade dos condutos, mas 

também com a litologia e com o tempo de residência da água no aquífero (Han et al. 2014; Edmunds 

and Smedley 2000; Andreo et al. 2016). Apesar de ainda pouco explorada, a combinação de diferentes 

métodos geológicos, geofísicos e geoquímicos, pode auxiliar em muito a compreensão adequada deste 

dinâmico sistema (Somaratne et al. 2016). Enquanto as anomalias geofísicas retratam com precisão a 

profundidade e possíveis caminhos de escoamento das águas subterrâneas, as assinaturas 

geoquímicas e isotópicas confirmam a presença e interconexões destes condutos e vias potenciais de 

fluxos (Chalikakis et al. 2011; Kaufmann et al. 2011; Kaufmann 2014).  

 Os aquíferos cársticos representam importantes recursos hídricos, fornecendo água potável 

para mais de 40% da população mundial (Ford e Williams 2007). Na Áustria, a região dinárica (Europa) 

e o sudoeste da China, a água cárstica contribui com 50% ou mais para o suprimento regional de água 

doce (Wu et al. 2009; Hartmann et al. 2014). 

 Em muitos destes sistemas, as águas superficiais se conectam rapidamente com as 

subterrâneas, tornando o aquífero cárstico altamente suscetível à contaminação (Ryan and Meiman 

1996; Beal et al. 2019). Estudos de hidroquímica e isótopos estáveis da água (δ2H e δ18O) têm sido 

bem-sucedidos na identificação da contribuição das águas superficiais para as águas subterrâneas e 

potenciais contaminantes (Gibson et al. 2005; Feng et al. 2012; Wong et al. 2013; Souza et al. 2015; 

Galvão et al. 2017). Como isótopos de hidrogênio e oxigênio são incorporados em sistemas geológicos 

e biológicos de maneira previsível (Killingley and Newman 1982; Roden et al. 2000; Ehleringer et al. 

2008a), é possível utilizá-los como traçadores naturais (Ehleringer et al. 2008b), de forma a rastrear a 

origem e o destino de fontes de umidade atmosférica, fluxos subterrâneos, identificar áreas de recarga 
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e descarga, até mesmo a dependência da vegetação com as águas subterrâneas (Harvey and Sibray 

2001; Yepez et al. 2003; Burnett et al. 2004; Williams et al. 2004; Bowen et al. 2012).  

Identificar as várias fontes de recarga e interações das águas superficiais e subterrâneas em 

sistemas cársticos é extremamente importante para o gerenciamento adequado destes recursos 

hídricos (Liu et al. 2009; Li et al. 2010; Zhao et al. 2010; Somaratne et al 2016; Galvão et al. 2018). O 

risco de poluição das águas subterrâneas é considerado como a interação das características de 

vulnerabilidade intrínseca do aquífero, com a carga de contaminante que é, será ou poderá ser aplicada 

na superfície como resultado de atividade humana. A carga de contaminantes pode ser controlada ou 

modificada, mas a vulnerabilidade do aquífero é essencialmente fixada pelo cenário hidrogeológico 

natural (Foster et al. 2002). Assim, entender a dinâmica e as conexões hidráulicas em regiões cársticas, 

pode ajudar a prevenir problemas relativos à contaminação deste importante recurso hídrico e gerenciar 

as áreas de recarga e fluxos subterrâneos. 

A bacia do rio São Miguel, Alto São Francisco, noroeste de Minas Gerais, Brasil, apresenta 

uma rede cárstica altamente desenvolvida, com inúmeras dolinas, sumidouros, surgências e cavidades, 

as quais, muitas vezes, se integram formando redes de condutos altamente permeáveis, dificultando o 

entendimento da circulação da água. Pesquisas prévias apontam alterações pontuais na bacia para 

coliformes termotolerantes, elevados teores de fósforo total, nitrato, arsênio, manganês, cádmio, 

alumínio, ferro, turbidez, rebaixamento dos níveis de oxigênio dissolvido e contaminação microbiológica 

ocasionando casos de esquistossomose (Haddad 2007; Haddad and Magalhães Jr. 2010; Lucon et al. 

2018). Apesar de todas essas informações, faltam, ainda, confirmações sobre rotas preferenciais 

desses contaminantes na rede cárstica local, desde as áreas de recarga até a descarga do aquífero. 

Visando ampliar o conhecimento sobre comportamentos hidrológicos em regiões cársticas e 

identificar processos hidrogeológicos atuantes na bacia do rio São Miguel, este estudo busca entender 

as possíveis origens, fluxos subterrâneos e mecanismos de evolução hidroquímica das águas, bem 

como as interações das águas meteóricas e superficiais com as subterrâneas e fontes de recarga com 

auxílio dos isótopos estáveis 18O e 2H, das concentrações dos íons maiores e análises geofísicas. Como 

resultado, o trabalho pretende gerar subsídios para um melhor gerenciamento dessas águas, 

fundamentais para o abastecimento hídrico da região de Pains.  
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7.2. Descrição da área 

A área em estudo situa-se na bacia hidrográfica do rio São Miguel, parte importante da região 

cárstica do alto São Francisco, localizada no centro-oeste do estado de Minas Gerais, Brasil (Fig. 7.1). 

O rio São Miguel é um rio meandrante perene em sua maior parte, com direção geral S/N, com cerca 

de 53 km de (Menegasse et al. 2002; Dias and Velásquez 2002).  

 

Fig. 7.1- Location in the UTM coordinates of the San Francisco, Upper São Francisco and study area, 
basin of the São Miguel river showing the geology, municipalities and sampling points: groundwater 
(triangles), surface water (circles) and meteoric water (squares).  
  

Os únicos dados disponíveis na região de Pains, com uma série histórica consistente de 1975 

a 2018 é a estação pluviométrica de Arcos (ANA - 02045010), apresentando uma precipitação média 

anual de 1.325 mm, cuja estação chuvosa ocorre de outubro a março, com precipitação média de 1.195 

mm, correspondendo a 84.98% da precipitação anual. As menores precipitações ocorrem de abril a 

setembro, com média de 34.5mm, 15.02% do total anual, enquanto que a temperatura média anual é 
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de 21.3ºC, tendo o mês junho o menor valor (17.5°C) e janeiro o maior (23.9°C). Vale salientar que 

durante o periodo monitorado (2015 e 2016), a média anual foi de 1.124 mm, 211 mm a menos que a 

média anual realizada com base nos 43 anos de monitoramento da estação Arcos (Fig. 7.2).    

 

Fig. 7.2- Graph with the annual mean precipitation of the historic series (1974 to 2018) by Arcos station 
(blue) and the mean precipitation of monitoring performed (2015 and 2016) (red).  
 

O balanço hídrico da bacia do rio São Miguel varia mensalmente com a entrada de precipitação, 

demarcando claramente dois períodos distintos: um com excedente hídrico, de novembro a abril, e 

outro com deficiência hídrica, de maio a setembro, com reposição no mês de outubro (Menegasse et 

al. 2002).  

Geologicamente, a área está localizada no Cráton de São Francisco, sobre os carbonatos do 

Grupo Bambuí (Ribeiro et al. 2008). Estruturalmente, as rochas do Grupo Bambuí, na porção sudoeste 

da Bacia do São Francisco, são dominadas por falhas inversas e de rejeito direcional; a deformação 

dessa porção da bacia tem caráter frágil-dúctil a frágil, em níveis estruturais médio a superior em 

condições de tectônica epidérmica sobre um substrato mais rígido. Os vetores tectônicos atuantes são 

de W para E, sendo observadas também grandes feições lineares de direção NW, caracterizadas como 

falhas de rejeito direcional com espaçamento de dezenas de quilômetros (Muzzi-Magalhães 1989).  
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Na bacia do rio São Miguel, ocorre o Sistema Doresópolis – Pains, de movimento sinistral e 

que transcende os limites de ocorrência dos sedimentos do Grupo Bambuí, afetando indistintamente 

todas as unidades pré-cambrianas, onde um dos ramos deste sistema (de direção N60W), passa pela 

cidade de Pains, no qual são posicionados lado a lado calcários intensamente dobrados e calcários 

indeformados, podendo-se estimar uma separação horizontal da ordem de 4 km, o qual se expressa 

morfologicamente na linearidade de morros, serras e drenagens (Muzzi-Magalhães 1989).  

Geomorfologicamente, a área está inserida na Unidade Espeleológica Arcos-Pains, a qual é 

dividida em cinco blocos identificados pelos principais cursos d’água que os cortam, compartimentação 

topográfica e suas peculiaridades geológicas e geomorfológicas: 1) Planalto Cárstico Leste do São 

Miguel, 2) Planícies Fluviais, 3) Planalto Cárstico Oeste do São Miguel, 4) Depressão Cárstica do 

Ribeirão dos Patos, 5) Planalto Cárstico do São Francisco (Pizarro 1998; Martins 2013). 

De acordo com Mourão et al. (2001), a região da bacia do rio São Miguel é compartimentada 

em quatro sistemas aquíferos: 1) granular ou poroso, 2) cárstico, 3) cárstico fissurado e 4) fissurado. 

Os sistemas Aquífero Cárstico e Cárstico Fissural consistem em calcários neoproterozoicos compostos 

por dois membros: Pedro Leopoldo (na base) e Lagoa Santa (no topo). O Sistema Aquífero Granular 

ou Poroso é representado por coberturas detríticas compostas por sedimentos aluviais e colúvio 

eluviais. São encontrados ao longo de cursos d’água, nas planícies de inundação e nos terraços. O 

Sistema Aquífero Fissural, inserido no Complexo Granito-gnáissico, aflora no extremo leste da bacia 

hidrográfica do rio São Miguel. 

Com relação ao uso e ocupação da bacia, há um predomínio de pastagens (61%), seguido por 

vegetação (27%); a mineração e urbanização juntas representam cerca de 3.5% da bacia, enquanto 

que os 9.5% restantes compreendem solo exposto, afloramentos calcários e áreas alagadas (Pereira 

2018).  

7.3. Materiais e métodos  

7.3.1. Pontos de monitoramento 

 Foram monitorados 17 pontos durante uma estação chuvosa (março 2016) e uma seca (julho 

2016), sendo 3 pontos para coleta de águas meteóricas (pluviais), 2 fluviais, e 12 subterrâneas (1 

cacimba, 3 poços tubulares e 8 cavidades/sumidouros e surgências), totalizando 34 amostras (Fig. 7.1).  
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Para a coleta das águas meteóricas foram instalados coletores de chuva, os quais consistiam 

em galões de polietileno de alta densidade (5 L), mantidos em caixas de isopor enterradas no solo. Os 

galões foram conectados a um funil de polipropileno através de mangueiras de silicone, com 6 m de 

comprimento para evitar o fracionamento dos isótopos (AIEA/WMO 2004).  

7.3.2 . Análises químicas 

Parâmetros físicos e químicos de qualidade das águas (condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos, resistividade, temperatura, pH, Eh, oxigênio dissolvido e turbidez) foram determinados in 

situ com o auxílio de um multiparâmetro (Ultrameter II Myron L Company - 6Psi). As concentrações de 

nitratos, sulfatos e cloretos foram obtidas com um colorímetro portátil (DR 890 HACH). Já as 

concentrações de HCO3- foram obtidas em campo pelo método titulométrico proposto por Greenberg 

et al. (1995). 

Para as análises das concentrações dos elementos maiores (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) as amostras 

foram pré-filtradas com membrana de 0,45μm de acetato de celulose e acidificadas com ácido nítrico 

ultrapuro (HNO3- – pH < 2) para estabilização dos metais dissolvidos e, posteriormente, armazenadas 

a 4ºC (CETESB 1998). Todas as amostras foram analisadas via Espectrometria de Emissão Atômica, 

com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES Agilent725), no Laboratório de Geoquímica do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Após todas as medições, foram 

verificadas a precisão das amostras pelo cálculo do balanço de massas (Custódio and Llamas 2001).  

Para a elaboração do modelo hidrogeoquímico, todos os resultados dos cátions e ânions 

obtidos foram tratados e transformados de mg/L para mEq/L e, então, gerados diagramas de Stiff com 

apoio do programa QualiGraf V.1.17, para melhor ilustrar a hidroquímica da região em estudo. 

7.3.3. Isótopos estáveis 

Para as análises isotópicas, foram coletadas amostras de 30 ml da água, em frascos tipo 

âmbar, fechados com batoque, tampa e, por fim, revestido com parafilm. As analises para 18O e 2H 

foram realizadas no espectrômetro de massa (Delta V advantage isotope ratio MS), processado pelo 

Sistema Laboratory Information Management (LIMS) com o software de Lasers calibrados em relação 

ao Padrão Médio da Água do Oceano de Viena (VSMOW). Os resultados foram apresentados em δ18O 

e δ2H, onde δamostra (‰) = ((Rsamostra/Rpadrão) − 1) × 1000, onde R é D/H, 18O/16O. A precisão analítica foi 

de ±0.1‰ para δ18O e ±1‰ para δ2H. 



Lucon, T. N., 2018 Comportamento hidrogeoquímico da região cárstica do Alto São Francisco (MG): ...  

128 

 

 Depois das análises, as amostras foram comparados com as retas meteóricas global (GMWL 

- Rozansky 1993), disponível no site da IAEA (http://isohis.iaea.org) e com a reta meteórica de Belo 

horizonte (BHMWL). Vale destacar que não foi confeccionada uma reta meteórica na área de estudo, 

por isso a escolha da BHMWL, justificada por apresentar condições climáticas (Fig. 7.3) e altitude 

similares (Arcos ≈ 740 m.a.s.l. e Belo Horizonte ≈ 820 m.a.s.l.).  

 

Fig. 7.3- Graph with Belo Horizonte (blue) and Arcos (red) month mean temperatures (lines) and total 
amount of month precipitation (columns). The annual mean precipitation and temperature of Belo 
Horizonte is 1.430 mm and 20.5ºC and Arcos is 1.335 mm and 21.3ºC. Belo Horizonte is approximately 
180 km NW from Arcos. Note the similar climate conditions between both cities.  

 

A reta meteórica elaborada por Rozansky (1993) é linearmente relacionada pela equação δ2H 

= 8.17 δ18O + 11.27, atualizando a primeira reta meteórica proposta por Craig (1961) pela equação δ2H 

= 8.17 δ18O + 10. Já a reta meteórica de Belo Horizonte (BHMWL) foi obtida a partir do banco de dados 

GNIP (2009 a 2012) e apresenta a equação δ2H = 8.07 δ18O + 13.21 (IAEA 2015). 

7.3.4. Estrutural e Geofísica 

 Para delinear os lineamentos relacionados a estruturas geológicas, foram utilizados os dados 

da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) visando confeccionar modelos 3D com resolução 

espacial de 30m e 90m (dados horizontais WGS84 e dados verticais WGS84 / EGM96); e precisão 
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vertical relativa de 5m (Smith e Sandwell 2003). Esse conjunto de dados foram elaborados a partir da 

krigagem da resolução espacial original e, em seguida, por análises de algoritmos geomorfométricos 

para calculo das variáveis como inclinação, orientação da inclinação, curvatura horizontal e curvatura 

vertical (Valeriano e Rossetti 2008). Após estes procedimentos o modelo SRTM foi importado no 

software ArcGis 10.5 para integração e interpretação. 

 Os dados magnéticos e radiométricos foram utilizados para detectar estruturas litológicas e 

hidrotermais (Airborne Geophysical Survey Programme da Companhia de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - CODEMIG). Já para a correção e o processamento foram utilizadas as bases de dados 

fornecida pela CPRM (Empresa Brasileira de Pesquisa em Recursos Minerais). A partir do software 

comercial (Geosoft 2014), a grade de intensidade magnética e os dados radiométricos foram 

reprocessados e interpolados pelo método de curvatura mínima em uma malha regular de 350 m. As 

etapas de processamento dos dados magnéticos foram realizadas utilizando as ferramentas MAGMAP 

para aplicar técnicas de transformação e filtragem de Fourier, aplicadas rotineiramente para melhorar 

interpretação desses dados. E por fim, os mapas magnéticos e radiométricos de 2,5D, foram 

exportados para o ArcGis 10.5 e posteriormente integrados e interpretados. 

 A partir dos mapas elaborados, a projeção estereográfica (projeção bidimensional da rede 

de Schmidt) e os histogramas de freqüência foram confeccionados utilizando o software Openstereo 

(Grohmann e Campanha 2011) 

7.3.5. Análise dos dados 

Para melhor se compreender o sistema cárstico da bacia do rio São Miguel, bem com a 

configuração estrutural, hidrogeológica e suas interações, os resultados químicos e isotópicos 

analisados foram separados em 3 seções (Figs. 7.4A e 7.4B): A-A’, com direção preferencial NW/SE, 

que aborda a percolação das águas ao longo de 70 m de desnível (Narigudo cave) e a comunicação 

hidráulica entre as cavidades Narigudo, Loca Feia, Mastodonte e o rio São Miguel; B-B’, cm direção 

preferencial N/S e paralela ao rio São Miguel, que representa a comunicação hidráulica do Sumidouro 

do Sócrates, da Gruta do Éden, da surgência das angolinhas, bem como a contribuição das águas do 

distrito da Mina neste sistema; e C-C’, também com direção preferencial N/S, compreendendo a região 

centro norte da bacia, acompanhando o rio São Miguel até a sua foz, no rio São Francisco. 
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7.4. Resultados  

7.4.1. Compartimentos geológicos 

 Os dados geofísicos permitiram a individualização de dois compartimentos distintos, reflexo da 

geologia da área (Figs. 7.1; 7.4A e 7.4B). Os mapas da figs. 7.4A e 7.4B mostram grandes lineamentos 

de direção NW-SE, obliterados por outros de direção aproximada N-S. Ocorrem ainda lineamentos 

menores de direção W-E, com alta frequência, como pode ser observado no estereograma da Fig. 7.4A 

uma série de lineamentos de direção WNW à NNW, com contrastes de alta intensidade (cores quentes) 

e baixos (cores frias). As anomalias demostram mudança gradativa da região SW em direção à NE. 

Contrastes de maiores intensidades ocorrem seccionando os lineamentos NW-SE. Tal mudança de 

padrão pode ser interpretada como uma variação de profundidade do topo do embasamento na região, 

que é mais profundo na região SW e mais raso na região NE. 

 
Fig. 7.4 - Magnetometric maps and correspondent stereograms: (A) ASA; (B) Dzr2 (Second Vertical 

Derivative) with trend removed. The stereograms were assembled with 494 lineaments. 
 
 

Os estereogramas com os dados extraídos dos dois mapas da figura 7.4 mostram direções 

semelhantes dos lineamentos regionais, porém com frequências diferenciadas. Isto ocorre porque o 

A B 
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Mapa ASA (7.4A) retrata estruturas mais profundas relacionadas com o embasamento cristalino e o 

mapa Dzr2 (7.4B) mostra estruturas mais rasas, com menores profundidades, salienta-se que os pontos 

de ocorrência de cavidades na região estão conectados por esses lineamentos, ocorrendo ora nos 

lineamentos NW-SE, ora nos lineamentos N-S e, ainda, nos lineamentos W-E.  

7.4.2. HidroquÍmica e Isotopos estáveis 

As tabelas 7.1 e 7.2 trazem os resultados geoquímicos e isotópicos obtidos nos períodos 

chuvoso e seco. De uma maneira geral, as amostras de água apresentaram pH fracamente alcalino, 

um pouco maiores no período seco (7.4 ± 0.7 no período chuvoso e 7.6 ± 0.3 no período seco). Os 

resultados de condutividade elétrica (451.09 ± 75.25µs/cm no período chuvoso e 451.09 ± 72.25µs/cm 

no período seco) apontam para valores relativamente baixos de STD (sólidos totais dissolvidos), 

quando comparados com outros sistemas cársticos (Bicalho et al. 2017; Jakóbczyk-Karpierz et at. 

2017), porém compatíveis com dados obtidos por outros autores para a karsts no grupo Bambuí 

(Galvão et al. 2017; Gonçalves et al. 2018) 

Os valores médios de Ca2+ e HCO3
-, apesar de não significativamente diferentes, foram 

relativamente maiores no período chuvoso (Ca2+= 91.4 ± 14.7mg/L na chuva e 82.0 ± 15.5mg/L na 

seca; HCO3, = 335.2 ± 48.0mg/L na chuva e 321.5 ± 61.0mg/L), enquanto os valores médios de Mg2+ 

se mantiveram constantes (6.4 ± 3.5mg/L na chuva e 6.3 ± 3.5mg/L na seca), porém, apesentando uma 

clara tendência de aumento de sua concentração em favor do gradiente hidráulico (Tabs. 1 and 2). Os 

conteúdos de cloreto foram também um pouco maiores na chuva (0.27 ± 0.17mg/L na chuva e 0.10 ± 

0.07mg/L na seca), enquanto as concentrações de sulfato ficaram abaixo do limite de detecção (<1 

mg/L) na maioria das amostras. Percebe-se que no caso do processo de percolação na caverna do 

Narigudo, início da seção A-A’, tanto durante o período chuvoso quanto o seco as águas que passam 

sobre o “espeleotema escorrimento” apresentaram as maiores concentrações para Ca2+, Mg2+ e HCO3
- 

(Tabs. 7.1 e 7.2). Ainda na seção A-A’, verificou-se que, durante a amostragem, a cavidade Loca Feia 

foi a que apresentou as menores alterações nas concentrações de Ca2+ e HCO3
- quando comparados 

comparadas com o comportamento dos demais pontos da seção (9.3%). Esta seção apresentou os 

menores valores de Na, principalmente na chuva. Para a seção B-B’, os valores mais elevados das 

concentrações de Ca2+ e HCO3
- foram verificados no poço do SAAE – Distrito da Mina. Já a caverna do 

Éden e o Sócrates sinkhole apresentaram as maiores concentrações de Mg2+ (Tabelas 7.1 e 7.2). Para 
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a seção C-C’, foi observado um aumento gradual nas concentrações de Mg2+ em favor do gradiente 

hidráulico, com alterações/diminuição somente na cisterna dos pescadores, localizada na foz da bacia. 

Neste mesmo ponto foi verificado um aumento significativo com relação aos demais pontos, para as 

concentrações de Ca2+ (Tabelas 7.1 e 7.2). 

As águas meteóricas da bacia apresentaram valor médio para a assinatura do 18O e 2H de -

3.01 ± 0.3‰ e -13.36 ± 0.5‰ durante o período chuvoso e -4.03 ± 0.5‰ e 19.23 ± 7.7‰ durante o 

período seco, respectivamente. Estes valores são semelhantes aos relatados por Galvão et al. (2017) 

para as águas meteóricas da região cársticas de Sete Lagoas (18O de -2.83‰ e de -11.84‰ para 2H). 

O “Ofurô” da caverna Narigudo, apresentou água somente durante o período chuvoso, com  valores de 

18O e 2H semelhantes aos obtidos para as águas meteóricas deste mesmo periodo (Tabs. 7.1 e 7.2; 

Fig. 7.5).  

Para as águas subterrâneas da região cársticas de Sete Lagoas, Galvão et al. (2017), obteve 

um valor médio para o 18O de -6.45‰ e de -42.5‰ para 2H, valores próximos aos encontrados para a 

bacia do rio São Miguel, de -6.34‰ para 18O e -40.55‰ para 2H. Durante o período chuvoso as 

assinaturas dos isótopos de oxigênio das águas da bacia (com exceção das meteóricas) apresentaram 

empobrecimento, ficando com valores mais negativos de montante a jusante com valor médio de 18O 

de -5.57‰ na seção A-A’, -5.70‰ na seção B-B’ e -6.17‰ na C-C’ ficando geralmente plotados entre 

as retas GMWL e BHMWL, e para a Seção A-A’ acima da BHMWL (Fig. 4). No período seco, as 

amostras se apresentaram mais empobrecidas, ou seja, com valores mais negativos, na região central 

da bacia (B-B’), com o valor médio mais negativo para o 18O de -6.95‰, sendo influenciada diretamente 

pelo poço do SAAE (-7.25‰), seguida da região A-A’, com média de -6.84‰, sendo o rio do Narigudo 

o valor mais negativo (-7.11‰) e, por fim, a C-C’ com valor de 18O de -6.78‰, sendo o poço do SAAE 

(-7.61‰), o mais negativo desta região. 
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Table 7.1 – Sampling sites in the study area and values during the rainy season of chemical and isotopic analyses for waters in São Miguel river basin. 

Rainy Season (March 2016) 
D
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Samples 
δ18O 
(‰) 

δ2H 
(‰) 

pH 
CE 

Cations Anions Error in %  
(Custodio & Lamas 

2001) 
Ca+2 K+ Mg+2 Na+ HCO3

- SO4
-2 Cl- NO3

- 

µs/cm mg/L 

S
e

c
ti
o

n
 A

-A
’ 

1-A Rainwater -3.33 -24.71 - - - - - - - - - - - 

2-A Ofurô Narigudo cave  -3.56 -15.39 7.94 381.90 73.30 0.17 5.76 0.41 287.10 <LQ 0.1 2.2 8.07 

3-A 
Escorrimento 
Narigudo cave  

-6.07 -32.79 7.45 595.20 119.80 0.01 1.05 0.12 450.97 <LQ 0.2 4.6 9.21 

4-A River Narigudo cave  -6.40 -34.19 7.43 417.90 82.55 0.23 3.82 0.63 313.32 <LQ 0.1 2.3 4.40 

5-A Loca feia cave -5.63 -31.93 7.23 414.70 81.40 0.38 4.38 0.59 301.52 <LQ 0.2 3.2 6.26 

6-A Mastodonte cave -5.71 -31.30 7.36 430.20 83.83 0.38 5.27 0.57 312.00 <LQ 0.1 4.2 5.71 

7-A São Miguel river  -6.10 -35.75 7.51 441.30 85.84 0.53 6.72 0.89 310.69 <LQ 0.2 3.6 9.09 

S
e

c
ti
o

n
 B

-B
’ 1-B Rainwater  -2.99 -8.04 - - - - - - - - - - - 

2-B 
SAAE well  
(mine district) 

-6.03 -37.06 7.09 555.80 112.53 1.25 8.94 1.42 368.70 <LQ 0.2 2.7 3.20 

3-B Sócrates sinkhole -5.59 -34.22 7.73 436.80 78.80 1.45 10.28 1.16 322.49 <LQ 0.2 0.0 8.38 

4-B Éden cave  -5.59 -58.28 7.55 454.50 82.26 1.06 10.66 1.00 326.43 <LQ 0.3 3.7 10.41 

5-B Angolinhas sinkhole -5.61 -33.90 7.10 506.50 100.96 1.05 7.24 1.75 356.58 <LQ 0.5 3.2 5.92 

S
e

c
ti
o

n
 C

-C
’ 

1-C Rainwater  -2.71 -7.34 - - - - - - - - - - - 

2-C SAAE well (sink) -6.87 -41.52 7.43 403.60 85.27 0.50 2.00 1.60 271.42 1 <LQ 4.9 6.79 

3-C 
São Miguel river 
after receiving 
Fundão creek waters 

-5.59 -33.57 7.71 437.00 82.92 1.27 8.51 1.46 303.84 1 0.5 3.5 6.47 

4-C Lagos Company well -5.52 -34.83 6.99 563.60 96.18 5.21 12.26 8.81 380.71 3 0.3 2.4 2.37 

5-C 
Dug well fisherman's 
ranch 

-6.71 -38.56 7.47 542.90 113.28 0.97 2.15 2.37 386.71 1 0.6 7.1 5.92 

   -  : Not raised  
   <LQ : Below limit of quantification (<1) 
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Table 7.2 – Sampling sites in the study area and values during the dry season of chemical and isotopic analyses for waters in São Miguel river basin. 

Dry Season (July 2016) 
D
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tr
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Samples 
δ18O 
(‰) 

δ2H 
(‰) 

pH 
CE 

Cations Anions Error in %  
(Custodio & Lamas 

2001) 
Ca+2 K+ Mg+2 Na+ HCO3

- SO4-2 Cl- NO3
- 

µs/cm mg/L 

S
e

c
ti
o

n
 A

-A
’ 

1-A Rainwater -3.68 -14.96 - - - - - - - - - - - 

2-A Ofurô Narigudo cave  - - - - - - - - - - - - - 

3-A 
Escorrimento 
Narigudo cave  

-6.90 -41.60 7.97 556.00 92.46 0.30 11.60 0.26 401.73 <LQ 0.09 5.2 0.96 

4-A River Narigudo cave  -7.11 -44.04 7.39 366.10 70.05 0.24 2.47 0.46 260.10 <LQ 0.21 1.1 6.41 

5-A Loca feia cave -6.78 -45.11 7.35 383.90 73.82 0.38 4.12 0.51 191.95 <LQ <LQ 4.6 1.19 

6-A Mastodonte cave -6.82 -44.16 7.46 366.80 69.02 0.35 3.16 0.47 283.25 <LQ 0.06 5.2 9.01 

7-A São Miguel river  -6.84 -48.34 7.92 377.30 70.81 0.32 3.86 0.47 280.53 <LQ 0.04 4.4 2.87 

S
e

c
ti
o

n
 B

-B
’ 1-B Rainwater  -4.60 -28.19 - - - - - - - - - - - 

2-B 
SAAE well  
(mine district) 

-7.25 -49.30 7.39 562.30 98.77 0.85 8.32 0.56 396.28 <LQ 0.02 8 1.89 

3-B Sócrates sinkhole -6.98 -50.24 7.81 429.50 71.36 0.66 9.35 0.73 325.47 <LQ 0.14 5.2 5.84 

4-B Éden cave  -6.98 -44.82 8.04 433.60 70.42 0.72 9.31 0.72 324.11 <LQ 0.03 2.9 2.90 

5-B Angolinhas sinkhole -6.61 -44.95 7.54 537.40 93.08 0.83 7.66 1.29 379.94 <LQ 0.06 5.2 0.03 

S
e

c
ti
o

n
 C

-C
’ 

1-C Rainwater  -3.83 -14.55 - - - - - - - - - - - 

2-C SAAE well (sink) -7.61 -52.10 7.45 398.20 75.23 0.50 1.88 1.09 290.06 <LQ 0.07 5.6 5.76 

3-C 
São Miguel river 
after receiving 
fundão stream 

-6.64 -45.38 7.85 432.70 73.37 0.83 8.00 1.59 337.73 <LQ 0.23 4.4 7.39 

4-C Lagos Company well -6.64 -46.15 7.30 479.00 87.34 2.35 11.13 3.78 321.53 1 0.18 3.1 0.17 

5-C 
Dug well fisherman's 
ranch 

-6.25 -40.90 7.08 541.40 120.56 0.90 2.19 1.39 386.67 <LQ 0.16 7.6 9.16 

- : Not raised  
   <LQ : Below limit of quantification (<1) 
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Fig. 7.5 - Plot of mean δ2H versus δ18O for water samples from section A-A’ in the karst aquifer 
in rainy (A) and dry (B) season, local rainwaters in comparison with the global meteoric water line 
(Rozanski et al. 1993). 

 

 

Fig. 7.6 - Plot of mean δ2H versus δ18O for water samples from section B-B’ in the karst aquifer 
in rainy (A) and dry (B) season, local rainwaters in comparison with the global meteoric water line 
(Rozanski et al. 1993). 
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Fig. 7.7 - Plot of mean δ2H versus δ18O for water samples from section C-C’ in the karst aquifers 
in rainy (A) and dry (B) season, local rainwaters in comparison with the global meteoric water line 
(Rozanski et al. 1993). 

 

7.5. Discussão 

O desenvolvimento de condutos de dissolução bem como as rotas de fluxo do aquífero 

estão diretamente associados às atitudes dos conjuntos dominantes de estruturas rúpteis 

(Worthington 2005). No caso da área de estudo, destacam-se as grandes estruturas mapeadas 

pelos métodos geofísicos com direções preferenciais NW-SE e N-S e, ainda, lineamentos com 

direção W-E. Tais direções são reflexo da evolução tectônica descrita por Muzzi-Magalhães 

(1989) para a região. Estas estruturas controlaram também o estabelecimento das drenagens, 

dutos e cavernas na região (Fig. 7.1), além de acondicionar importantes redes de fluxos 

subterrâneos, permitindo, com isso, se estimar cerca de 10 km de comunicações hidráulicas 

(Narigudo-São Miguel/Sócrates-Angolinhas), Cabe ressaltar que a região cárstica de Sete 

Lagoas, de mesmo contexto geológico e hidrogeológico, apesar de estar a aproximadamente 

170 km a nordeste da área de estudo, apresenta a formação de porosidades cuja geração está 

ligada às mesmas direções preferenciais, que definiram a formação de cavernas e dutos 

(Penãranda 2016).  

A grande diferença de precipitação entre os períodos chuvoso e seco (85% no primeiro) 

na bacia implicou em rápidas variações hidroquímicas, que influenciaram a recarga do aquífero. 
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As elevadas concentrações de Ca2+, Mg2+ e HCO3
- para a bacia ocorrem predominantemente 

durante o período chuvoso, estando diretamente relacionadas com o processo de dissolução das 

rochas carbonáticas, responsável pela contínua carstificação da bacia (Goldscheider and Drew 

2007).  

Para a seção A-A’ (Fig. 7.8), no processo de percolação, elevadas concentrações de 

Ca2+, Mg2+ e HCO3
- ocorrem no espeleotema “escorrimento”, e no nível mais profundo da 

cavidade, no rio do Narigudo, ocorre um decaimento das concentrações catiônicas (Tabelas 7.1, 

7.2 e Fig. 7.8). Ambos comportamentos por influência geogênica, sendo o aumento devido aos 

depósitos químicos por onde a água faz seu percurso e o decréscimo devido à frequência de 

lentes de silexito intercaladas com pelitos, relatadas por Carvalho et al. (2015). Ainda para a 

seção A-A’ (Fig. 7.8), verificaram-se, na cavidade Loca Feia, alterações hidroquímicas e 

isotópicas mais significativas, quando comparadas com as dos demais pontos desta seção. 

Provavelmente, este foi o resultado de uma mistura de águas antigas com água novas, 

influenciada principalmente pela percolação de águas meteóricas das suas adjacências e por 

processos de evaporação antes da infiltração (Clark and Fritz 1997; Galvão et al. 2017). Tal 

suposição é corroborada pelo empobrecimento dos isótopos pesados tanto para 18O quanto do 

2H durante o período seco, ou seja, sem a influência de entrada de águas meteóricas, 

comprovando processos de evaporação dessas águas no processo de infiltração.  

Na seção B-B’, as levadas concentrações de Mg2+ dentro da caverna do Éden, ocorrem 

por influência geogênica, refletindo o contato dos calcários calcíticos e dolomiticos dos membros 

Lagoa Santa e Pedro Leopoldo que ocorre na caverna. Ainda nesta seção, foi observada uma 

alta similaridade hidroquímica e isotópica entre o sumidouro do Sócrates, a Caverna do Éden e 

a surgência das Angolinhas (Tabelas 7.1 e 7.2, Figs. 7.6 e 7.8), comprovando esta comunicação 

hidráulica, como já relatado por Cadamuro (2007) e Freitas (2009). Vale destacar que as maiores 

concentrações de Ca e os valores mais negativos de 18O foram relatadas no poço do SAAE – 

Distrito da Mina (Tabelas 7.1 e 7.2), podendo indicar a contribuição de águas mais 

profundas/mais antigas (Goldscheider and Drew, 2007).  

Para a seção C-C’ o Mg2+, que ao longo das análises apresentava  comportamento 

crescente, retratando com isso o tempo de residência das águas devido à sua taxa de dissolução 

(Mudry 1987; Plagnes 1997; Batiot et al. 2003; Galvão et al. 2017), decai bruscamente na cisterna 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013RG000443#rog20030-bib-0067
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013RG000443#rog20030-bib-0067
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dos pescadores localizada na foz da bacia, possivelmente por influência do grande volume de 

água do rio São Francisco atuando como solvente destes elementos.  

Como se observa na figura 7.5, a maioria das amostras recai sobre ou perto das retas 

GMWL e BHMWL, indicando uma recarga diretamente de precipitação. Os valores na Seção A-

A’, um pouco acima da BHMWL, indicam uma possível recarga moderna local. Destaque nesta 

seção para o ofurô, só amostrado na chuva, e cujos os valores de isótopos estáveis obtidos 

apontam claramente para um abastecimento pela água da chuva (Tabs. 7.1 e 7.2; Fig. 7.5). Na 

seção B-B’, as assinaturas dos isótopos de 2H mostram valores médios mais negativos, tanto no 

período chuvoso (-40.86‰), quanto no seco (-47.33‰), na região central da bacia, indicando que 

estas passaram por uma evaporação prévia (Minardi and Bontempo 2000), não refletindo a 

composição das precipitações atuais. Já no caso da seção C-C’, os valores obtidos durante o 

período seco, que ficaram abaixo da GMWL, sugerem uma assinatura local de evaporação antes 

da infiltração, ou uma mistura entre a água subterrânea e a água superficial evaporada (Clark 

and Fritz 1997). 

A Fig. 7.8 resume o comportamento hidroquímico e isotópico da bacia em estudo, além 

de cerca de 11 km de fluxos subterrâneos: os altos topográficos da bacia (Narigudo cave and 

SAAE well sumidouro and mine district) compreendem as áreas de recarga (Tabelas 7.1 e 7.2). 

As águas que infiltram na caverna do Narigudo seguem para as cavernas Loca Feia e 

Mastodonte de direção NW-SE (Figs. 7.4, 7.5 e 7.8). Na região central da bacia (seção B-B’), 

localizada paralelamente ao rio São Miguel, essas águas fluem nas direções preferenciais N/S, 

seguindo as direções dos lineamentos regionais (Fig. 7.4) também constatados em C-C’. Ainda 

em B-B’, verificou-se a influência do contato dos calcários dos membros Lagoa Santa e Pedro 

Leopoldo e dos depósitos químicos (espeleotemas) nas assinaturas hidroquímicas, além da alta 

similaridades dos dados hidroquímico, comprovando a comunicação hidráulica ali existente 

(Figs. 7.4, 7.6 e 7.8). Por fim, C-C’ é a região de descarga da bacia (Dug well fisherman's ranch) 

(Figs. 7.7 e 7.8). 
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Fig. 7.8 – Hydrogeochemical model of the São Miguel River basin, that include some of São Francisco River recharge areas. 
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7.6. Conclusão 

A partir dos dados hidroquímicos, foi possível mapear o comportamento das águas 

associadas ao aquífero cárstico, identificando que os processos de dissolução se acentuam durante o 

período chuvoso, tendo influência da interface dos calcários dos membros Lagoa Santa e Pedro 

Leopoldo. O comportamento conservativo do Mg2+ ajudou a comprovar as comunicações hidráulicas na 

bacia e a entender o tempo de residência de suas águas, na medida em que este elemento se enriquece 

em favor do gradiente hidráulico, aparecendo mais diluído somente na foz. 

Os isótopos estáveis permitiram identificar que a água subterrânea da bacia é derivada da 

recarga direta da precipitação local, durante o período chuvoso, bem como as áreas com recarga 

moderna, como a região da caverna do Narigudo e poço do SAAE Sumidouro, e a área de descarga, 

próxima à foz da bacia. Foram também confirmadas as comunicações hidráulicas da caverna Narigudo, 

que passa pela Loca Feia, Mastodonte e surgindo no rio São Miguel, assim como o Sumidouro do 

Sócrates passando pela Gruta do Éden recebendo contribuições do poço do SAAE Distrito da Mina e 

surgindo novamente na Surgência das Angolinhas. 

O estudo geoquímico e das propriedades isotópicas de águas subterrâneas do sistema cárstico 

de Pains revelou interações água-rocha e processos de mistura de água ocorrendo ao longo dos 

caminhos preferenciais de fluxo no aquífero, definidos por estruturas rúpteis desenvolvidas durante a 

história geológica da região. Ou seja, a aplicação integrada dos métodos utilizados nesta pesquisa 

permitiu não só elucidar as comunicações hidráulicas como também a dinâmica das águas meteóricas, 

superficiais e subterrâneas da bacia cárstica em estudo, identificando importantes regiões que 

necessitam de ações diferenciadas para gerenciamento do uso e ocupação do solo a fim de garantir a 

quantidade e qualidade dos recurso hídricos desta região. 

. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo apresenta as conclusões gerais dos resultados mais relevantes sobre o sistema 

hidrogeológico e hidrogeoquímico da região cárstica da bacia do rio São Miguel (alto São Francisco).  

A utilização do NBL, em consorcio com a confecção de mapas hidroquímicos, além de ser 

inédita no Brasil, mostrou ser uma ferramenta indispensável para ajudar a delimitar as áreas com maiores 

influências antropogênicas e geogênicas elucidando a origem, comportamento e a influência sazonal 

para os principais íons das águas. Quando aplicadas para análise de diferentes tipos de águas 

(meteóricas, superficiais e subterrâneas), ajudou a verificar a origem e o padrão de distribuição, 

mapeando o comportamento do elemento Cd em todo o ciclo hidrológico da região em estudo, 

verificando que este elemento está diretamente relacionado com a precipitação, contaminando 

posteriormente as águas superficiais e subterrâneas 

A partir da análise estrutural, geofísica e hidroquímica (elementos maiores e isótopos de 18O e 

2H) verificou-se as direções preferencias as quais acondicionavam o adensamento da formação das 

cavidades e redes de fluxos subterrâneos. Com base nesta integração de dados, foi possível analisar todo 

o comportamento das águas associadas ao aquífero cárstico, identificando que os processos de 

carstificação se acentuam durante o período chuvoso, principalmente nos calcários do Membro Lagoa 

Santa.  

O comportamento conservativo do Mg2+ em conjunto com as assinaturas isotópicas ajudaram a 

entender o tempo de residência das águas da bacia, elevando suas concentrações em direção ao gradiente 

hidráulico, ajudando a investigar cerca de 10 km de comunicações hidráulicas (Narigudo-São 

Miguel/Sócrates-Angolinhas), além de identificar que água subterrânea da bacia é derivada da recarga 

direta de precipitação local, durante o período chuvoso, bem como as áreas com recarga moderna, como 

a região da caverna do Narigudo e poço do SAAE Sumidouro, importante fonte de abastecimento 

público, bem como a área de descarga, na foz da bacia.  

A aplicação integrada dos métodos apresentados permitiu elucidar em grande parte a dinâmica 

das águas meteóricas, superficiais e subterrâneas da bacia cárstica em estudo, identificando as áreas 

mais vulneráveis, as quais necessitam de ações diferenciadas para seu gerenciamento. Ajudou a elucidar 

as possíveis origens de algumas anomalias hidroquímicas, além de propor valores de NBL, podendo 

estes valores serem largamente utilizados pelo poder público visando gerar subsídio para a gestão das 

águas e uso e ocupação do solo de áreas cársticas, a fim de garantir a qualidade dos recursos hídricos. 
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Visando complementar as pesquisas da região, sugere-se: estudos geofísicos mais detalhados, 

com ensaios em campo, visando um maior conhecimento dos vazios subterrâneos aqui relatados, bem 

como suas profundidades em relação à superfície e respectivas dimensões; a sistematização de estudos 

com a aplicação de traçadores confirmando as comunicações hidráulicas elencadas; a confecção de uma 

reta isotópica meteórica local para Pains, para melhor interpretação e conhecimento da região; bem 

como a criação de uma rede de monitoramento hidroquímico permanente para as águas (meteóricas, 

superficiais e subterrâneas) da bacia, além de uma rede de monitoramento atmosférico, visto que 

algumas anomalias relatadas estão diretamente relacionadas com a qualidade do ar. Por fim, buscando 

ampliar o conhecimento sobre a geologia médica, sugere-se um monitoramento epidemiológico da 

população local, a partir de análises de urina, sangue, tecidos, entre outros, que possam ajudar a entender 

como estes elementos estão influenciando na qualidade de vida da população local, pois este tipo de 

poluição é descontínuo no tempo e no espaço. 
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