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Resumo 

 

 

Estudos sobre conexões hidráulicas entre águas subterrâneas e superficiais são cada vez mais 

importantes principalmente em áreas de grande densidade urbana e que são abastecidas quase que 

exclusivamente por águas subterrâneas. Com o município de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, não é 

diferente. Assim, é de suma importância um estudo integrado destes dois tipos de recursos hídricos. O 

município, localizado sobre rochas calcárias da Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí), depende quase 

inteiramente das águas subterrâneas para o abastecimento. A expansão urbana possivelmente associadas 

a mudanças climáticas, superexplotação e características do carste (e.g. sumidouros e condutos) podem 

afetar os níveis de água das lagoas locais. Como exemplo, a Lagoa Grande, de aproximadamente 1 km2 

e localizada a nordeste do município, teve seus níveis de água diminuídos de forma contínua e 

significativa. Essa situação requer atenção especial, pois é a maior lagoa do município em termos de área 

e volume, além de ser importante em termos de paisagem e recarga do aquífero cárstico local. Ressalta-

se que a área circundante da lagoa também passou por um rápido crescimento urbano e industrial nos 

últimos 15 anos, o que suscita suposições de uma correlação direta entre esses eventos e a diminuição do 

nível da água dela. De acordo com essas questões, o objetivo desta dissertação é verificar se a expansão 

urbano-industrial combinada com a alta demanda por água subterrânea, as mudanças climáticas e a 

presença de características cársticas podem ser os causadores do quase esgotamento da Lagoa Grande. 

Para isso, foram realizados testes de bombeamento de longa duração, amostragem de água para análises 

de isótopos estáveis (18O e 2H), levantamentos geofísicos (caminhamento elétrico e sondagem elétrica 

vertical) e análises de bancos de dados hidrogeológicos e climatológicos para a construção de um modelo 

conceitual hidrogeológico 3D. Os resultados demostram que a redução nos índices pluviométricos no 

período de 1961 a 2019 aliada à expansão urbano-industrial, resultando em uma maior demanda por água 

na região, impacta nos recursos hídricos de forma geral. Essa alta demanda e o progressivo rebaixamento 

de nível do aquífero afetou no volume de água da Lagoa Grande. A geofísica mostra que a lagoa possui 

regiões fortemente estruturadas que servem de rota para infiltração e mistura de águas, e os estudos com 

os isótopos revelam indícios de captação de águas mais evaporadas (comuns em águas superficiais) por 

poço de abastecimento. 

 

Palavras-chave: carste, esgotamento de lagoa, isótopos ambientais, eletrorresistividade, parâmetros 

hidráulicos 

 

 

  



xi 

 

Abstract 

 

 

Studies about hydraulic connections between groundwater and surface water are increasingly 

important, especially in areas of high urban density and which are supplied almost exclusively by 

groundwater. In the municipality of Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil, it is no different. Thus, an 

integrated study of these two types of water resources is extremely important. The municipality, located 

over limestone rocks of the Sete Lagoas Formation (Bambuí Group), depends almost entirely on 

groundwater for supply. Urban expansion possibly associated with climate change, overexploitation, and 

karst features (e.g. presence of sinkholes and conducts) can affect water levels in local lakes. In the case 

of the Lake Grande, of about 1 km2 and located to the northeast of the municipality, its water levels 

decreased continuously and significantly. This situation requires special attention, as it is the largest lake 

in terms of area and volume, in addition to being important in terms of landscape and recharge of the 

local karst aquifer. It is emphasized that the area surrounding the lake has also undergone rapid urban and 

industrial growth in the last 15 years, which raises assumptions of a direct correlation between these 

events and the decrease in the lake water level. According to these questions, the objective of this 

dissertation is to verify whether urban-industrial expansion combined with the high demand for 

groundwater, climate change and the presence of karst features may be the causes of the almost depletion 

of the Lake Grande. For this purpose, long-term pumping tests, water sampling for stable isotope analyzes 

(18O and 2H), geophysical surveys (electrical resistivity image and vertical electrical sounding) and 

analyzes of hydrogeological and climatological databases for the construction of a 3D hydrogeological 

conceptual model were performed. The results show that the reduction in rainfall in the period from 1961 

to 2019, combined with urban-industrial expansion, resulting in a greater demand for water in the region, 

impacts water resources in general. This high demand and the progressive lowering of the level of the 

aquifer impacted the volume of water in Lake Grande. Geophysics shows the lake has strongly structured 

regions that serve as a route for infiltration and mixing of water, and studies with the isotopes show 

evidence of the capture of more evaporated water (common in surface water) per supply well. 

 

Keywords: karst, lake depletion, environmental isotopes, electrical resistivity, hydraulic parameters 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

A água é um bem essencial, de domínio público, que possui grande importância para o 

desenvolvimento social e econômico. O crescimento urbano e industrial aliado à escassez hídrica 

superficial tem causado impacto na captação de águas subterrâneas, em especial, em regiões cársticas. 

Aproximadamente, 20% da superfície da Terra é composta por rochas carbonáticas, e 20-25% da 

população depende quase totalmente das águas de aquíferos cársticos (Ford & Williams 2007). Devido a 

isso, estudos hidrogeológicos cársticos são de grande importância, pois nesses sistemas as águas 

superficiais e subterrâneas são fortemente interconectadas (White 1993). 

Os aquíferos cársticos estão em constante mudança, pois a capacidade da água em dissolver os 

carbonatos das rochas, promovendo o alargamento de fraturas e formação de condutos e cavernas, é 

dependente do teor de CO2 dissolvido, da temperatura e da forma de percolação. Caracterizar este 

aquífero é bastante complexo, pois trata-se de um sistema heterogêneo e anisotrópico e, embora haja 

vários estudos em regiões cársticas pelo mundo, os resultados nem sempre podem ser extrapolados para 

outros carstes conhecidos (Feitosa et al. 2008). 

Diversos problemas podem afetar as regiões cársticas, como os geotécnicos, que podem causar 

abatimento e/ou colapso do terreno, tanto por condições naturais quanto por indução antrópica. Outro 

problema é o esgotamento ou redução de vazão em condutos, nascentes e lagoas devido à superexplotação 

(Galvão 2015). Os sistemas cársticos também são mais vulneráveis à contaminação, podendo os agentes 

físicos, químicos ou biológicos atingirem o aquífero via percolação de contaminantes através de fraturas 

e/ou condutos (Goldscheider & Drew 2007). 

O município de Sete Lagoas (MG) está situado sobre rochas carbonáticas do Grupo Bambuí e 

depende, quase totalmente, das águas subterrâneas para o abastecimento. O crescimento urbano e 

industrial associado ao ineficiente planejamento de expansão da cidade já ocasionou uma série de 

problemas geotécnicos, sendo que a maioria ocorreu no centro urbano, região de maior explotação de 

água subterrânea (Silva 1988, Galvão 2015). 

Este crescimento não planejado associado à redução dos índices pluviométricos, à possível 

superexplotação e à estruturação do carste (presença de sumidouros, condutos) tem potencial para 

promover impactos no volume de água das lagoas do município, como pode ser o caso da Lagoa Grande, 

foco dessa dissertação (Figura 1.1). A Lagoa Grande, de aproximadamente 1 km2, está situada a nordeste 

de Sete Lagoas, em uma região que passou por rápida expansão urbana e industrial nos últimos 15 anos. 

No entorno da lagoa, em um raio de 5 km, existem 25 poços cadastrados do Serviço Autônomo de Água 
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e Esgoto (SAAE), sendo 16 ativos e 20 poços particulares outorgados. Este conjunto de poços possuem 

a capacidade outorgada de produzirem aproximadamente 32.000 m3/d de água. Esta lagoa vem perdendo 

volume de água nos últimos anos sem sinais de recuperação. Nos últimos 34 anos, a lagoa perdeu cerca 

de 77% da área de seu espelho d’água. 

A motivação para este mestrado foi identificar se o aumento do desenvolvimento urbano, 

industrial e de agricultura, assim como a variação nos padrões de precipitação podem ocasionar a perda 

de volume de água da lagoa. Para isso, foram utilizadas técnicas de investigações hidrogeológicas, como 

teste de bombeamento, análise de isótopos ambientais, aquisição de dados geofísicos por métodos 

elétricos, análise de imagens de satélite e levantamento de informações de poços de abastecimento 

públicos e privados. 

As conclusões dessa pesquisa podem ser norteadoras para um plano de gestão e preservação do 

recurso hídrico subterrâneo, que é um importante reservatório de água para região, assim como para 

reestabelecer a importância paisagística local, uma vez que as lagoas são a identidade do município. Este 

projeto contou com o apoio técnico do SAAE de Sete Lagoas, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), como concessora de Bolsa de Estudo. 

Esta dissertação está estruturada nos seguintes capítulos: 1) Introdução; 2) Contextualização da 

área de trabalho, onde são apresentadas a localização da área de trabalho bem como suas caracterizações 

geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas; 3) Revisão Bibliográfica, com a apresentação das 

características dos ambientes cársticos, assim como o resgate das principais bibliografias para os métodos 

que foram utilizados nesta pesquisa; 4) Materiais e métodos, com as descrições de como foram realizados 

os trabalhos propostos; 5) Resultados e discussão, apresentados em forma de artigo científico submetido 

a um periódico científico internacional; e 6) Considerações finais e recomendações, contendo as 

conclusões da pesquisa. 
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Figura 1.1 - Variação do volume de água na Lagoa Grande nos últimos 13 anos (imagens Google Earth). 

 

1.2 - OBJETIVOS 

O objetivo principal é identificar os principais agentes (antrópicos, climáticos, ou os dois 

associados) que influenciam na perda progressiva de volume de água da Lagoa Grande. Os objetivos 

específicos são: i) avaliar a existência de conexões hidráulicas entre a lagoa e os poços de abastecimento 

públicos e privados; ii) quantificar o aumento da explotação de água no entorno da lagoa como resultado 

da expansão urbana, industrial e agrícola; e iii) estabelecer a caracterização climática para o período de 

redução do volume da lagoa. 

A hipótese levantada é que o aumento da demanda por água associada à redução das chuvas 

podem ser a causa da redução do volume de água na Lagoa Grande. Frente a isso, pretende-se responder 

as seguintes perguntas científicas: 

1) Há ligação entre a Lagoa Grande e condutos mais profundos que são captados por poços 

urbanos e/ou industriais do entorno? 

2) Caso ocorra esta ligação, somente a explotação de água pelo bombeamento das diversas 

frentes causaria a redução do volume de água desta lagoa? A diminuição das chuvas pode, 

também, interferir nesta redução do volume de água? 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO 

O município de Sete Lagoas encontra-se a cerca de 70 km a noroeste da capital do estado de 

Minas Gerais (Figura 2.1). A Lagoa Grande está localizada a nordeste do município, próxima das fábricas 

Ambev e Iveco, sendo as vias de acesso ao local, a partir de Belo Horizonte, a rodovia BR-040 ou MG-

424 até Sete Lagoas, e a MG-238 até a Lagoa Grande. 

 

Figura 2.1 – Localização do município de Sete Lagoas (MG), da área de trabalho (Lagoa Grande) e das principais 

indústrias do entorno. 

 

2.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

 2.2.1 – Geologia Regional 

Sete Lagoas situa-se no domínio geológico do Cráton do São Francisco (Figura 2.2). A seguir, 

apresenta-se um breve resumo sobre a geologia regional. 
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Figura 2.2 - Mapa do domínio geológico do Cráton do São Francisco e a localização da cidade de Sete Lagoas 

(modificado de Cruz & Alkmim 2006). 

 

 Cráton do São Francisco 

Almeida (1977) caracterizou o Cráton do São Francisco como unidade tectônica do Ciclo 

Brasiliano cujo embasamento teve sua consolidação ao final do ciclo Trasamazônico, não passando mais 

por deformações após este período. Seus limites foram traçados, a partir de zonas de sutura caracterizadas 

nos orógenos brasilianos (Alkmim et al. 1993), pela faixa Brasília a sul e a oeste, Rio Preto a noroeste, 

Riacho do Pontal e Sergipana a norte e Araçuaí a sudeste (Almeida 1977, Alkmim 2004). 

O embasamento do cráton, constituído por rochas e feições tectônicas mais antigas que 1,8 Ga 

(Alkmim 2004), encontra-se exposto em duas áreas, sendo uma no centro-leste do estado da Bahia e a 

segunda ao extremo sul do cráton, entre a cidade de Belo Horizonte e o sudoeste do estado de Minas 

Gerais (Teixeira 1985). O embasamento é composto por terrenos “granito-greenstone” arqueanos, 

cinturões supracrustais do Proterozoico Inferior e terrenos de médio e alto grau de metamorfismo 

granitizados intensamente no Proterozoico Inferior, com preservação de fragmentos antigos de 

composição granulítica (Cordani & Brito Neves 1982). 

A cobertura do cráton é constituída, em grande parte, por unidades morfotectônicas pré-

cambrianas e fanerozoicas, formadas pela Bacia do São Francisco, o Aulacógeno do Paramirim e grande 

parte do Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá. O Aulacógeno do Paramirim é a feição morfotectônica da 

porção norte do cráton sendo preenchido pelos supergrupos Espinhaço e São Francisco O Rifte 

Recôncavo-Tucano-Jatobá representa um ramo não evoluído do sistema de riftes que deu origem ao 

Atlântico Sul (Alkmim 2004). 
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A Bacia do São Francisco ocupa quase todo o segmento de orientação meridiana do cráton nos 

estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás (Alkmim & Martins-Neto 2001). Os seus limites oeste, noroeste 

e leste coincidem com os limites do cráton; o limite sul é de natureza erosiva; um trecho do limite nordeste 

é também marcado pelo contato embasamento-cobertura, e, na parte restante, a bacia se justapõe ao 

Aulacógeno do Paramirim (Alkmim 2004). 

 

 Bacia do São Francisco 

A Bacia do São Francisco, porção sul do cráton homônimo, atuou como bacia em, pelo menos, 

quatro estágios distintos após 1,8 Ga. Esta bacia é marcada por pulsos de subsidência induzidos por 

diversos processos e separados por grandes lapsos de tempo, refletindo em cenários geotectônicos 

distintos (Alkmim & Martins Neto 2001). 

O preenchimento desta bacia compreende quatro unidades litoestratigráficas: Supergrupo 

Espinhaço, paleo/mesoproterozoica; Supergrupo São Francisco, neoproterozoica; os sedimentos do 

Grupo Santa Fé; e as unidades cretáceas dos grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia. Neste item, 

destaca-se o Grupo Bambuí, pertencente ao Supergrupo São Francisco, onde está a área de trabalho. 

 

 Grupo Bambuí 

O Grupo Bambuí, com litologias predominantemente pelíticas e carbonatadas, representa a 

sedimentação em ambiente marinho raso e de planícies de maré, em área subsidente de baixa a média 

energia sobre o Cráton do São Francisco (Almeida 1977). Este grupo representa a generalizada 

transgressão marinha que marcou o comportamento flexural de antepaís que o interior cratônico exibiu 

como resposta à sobrecarga criada pelo desenvolvimento dos cinturões orogênicos brasiliano à sua volta 

(Martins-Neto & Alkmim 2001). 

Costa & Branco (1961) propuseram a litoestratigrafia para o Grupo Bambuí iniciando com um 

conglomerado basal que passa para sequência argilo-carbonatada e finaliza com siltitos e arcósios ao 

topo. Dardenne (1978) distingue as seguintes formações, da base para o topo: Jequitaí, Sete Lagoas, Serra 

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

A Formação Jequitaí fica restrita a base do Grupo Bambuí (Dardenne 1978) e repousa em 

discordância sobre as unidades mais antigas. Representa a expressão de uma glaciação em escala 

continental ocorrida no Proterozoico Superior. Na maioria das ocorrências é constituída por um 

conglomerado (tilito) com matriz argilosa esverdeada onde flutuam seixos de quartzitos, calcários, 

dolomitos, chert, gnaisses, granitos, micaxistos e rochas vulcânicas (Dardenne 1981).  
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A Formação Sete Lagoas, dividida em membros Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, é composta por 

sequência margosa e pelítica, com lentes de calcário e dolomitos (Dardenne 1981). Representa a 

edificação de bioconstruções carbonáticas e depósitos de retrabalhamento sobre plataforma rasa de baixa 

energia e, às vezes, de planície de maré (Lima & Uhlein 2005). 

A Formação Serra de Santa Helena é constituída essencialmente por folhelhos e siltitos cinza e 

cinza esverdeado. Finas intercalações, lentes de arenitos e calcários cinza são relativamente frequentes. 

As principais estruturas sedimentares são laminações planas paralelas e marcas de ondas (Dardenne 

1981). Corresponde a uma sedimentação extensiva de pelitos com raras intercalações arenosas sobre a 

plataforma externa e sítios de águas mais profundas, a partir de correntes distais diluídas e episódios de 

tempestade. Ritmito fino, siltito com hummocky e argilitos com laminação plana a maciços são as 

principais litofácies desta unidade (Lima & Uhlein 2005). 

A Formação Lagoa do Jacaré caracteriza-se por siltitos e margas cinza esverdeado e cinza escuro 

onde se intercalam calcários pretos microcristalinos e cristalinos, ricos em matéria orgânica, fétidos, com 

bancos maciços oolíticos e psolíticos nos quais estratificações acanaladas são frequentes (Dardenne 

1981). Esta formação indica a chegada de um importante evento regressivo na bacia, caracterizado pela 

erosão e retrabalhamento dos edifícios calcários, pela ação de ondas normais e de tempestade, e a 

formação de espessas lentes de carbonato detrítico (Lima & Uhlein 2005). 

A Formação Serra da Saudade é composta por siltitos, argilitos e folhelhos cinza, cinza 

esverdeado e verde, onde lentes de calcário cinza são localmente observadas (Dardenne 1981), e foi 

desenvolvida em plataforma dominada pela ação de ondas de tempestade em meio a sequência, 

dominantemente, pelítica (Lima & Uhlein 2005). 

A Formação Três Marias é composta por arcósios e siltitos verde a cinza esverdeado, com os 

arcósios possuindo localmente coloração avermelhada (Dardenne 1981). Esta unidade também apresenta 

arenitos sigmoidais, arcosianos com hummocky e subordinadamente, conglomerados. A deposição desta 

formação ocorreu em ambientes de plataforma siliciclástica, dominada por tempestade (Chiavegatto 

1992), e ambiente transicional a continental do tipo pró-delta e fluvial (Uhlein 1991). 

 

 2.2.2 – Geologia Local 

Em Sete Lagoas afloram rochas granito-gnáissicas do Complexo Belo Horizonte e rochas pelito-

carbonatadas do Grupo Bambuí. Em mapeamento com escala de 1:25.000, Galvão et al. (2016) 

identificaram que o embasamento é composto por rochas do Complexo Belo Horizonte a sudoeste e 

sudeste. A Formação Sete Lagoas aflora nas porções sudeste, central, oeste e sopé da Serra de Santa 

Helena, enquanto a Formação Serra de Santa Helena ocorre nas regiões a noroeste, norte e nordeste do 

município ocupando mais da metade da área (Figura 2.3). 
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As principais estruturas geológicas encontradas no município de Sete Lagoas são fraturas, dobras, 

planos de acamamento e foliações. No complexo Belo Horizonte, os planos de fraturas são comuns, com 

direção NNW/SSE, e atitude principal N347/83 (Galvão et al. 2016). 

O contato superior entre as formações Sete Lagoas e Serra de Santa Helena e o contato inferior 

da Formação Sete Lagoas com o complexo Belo Horizonte ocorre de forma abrupta, com baixo ângulo 

(Tuller et al. 2010, Galvão et al. 2016).  

A Formação Sete Lagoas é dividida em Membro Pedro Leopoldo, na base, e Membro Lagoa 

Santa, no topo. O Membro Pedro Leopoldo é composto de calcários claros de granulometria fina, 

dolomitos, margas e pelitos. Apresentam macroestruturas de dissolução, normalmente em planos de 

acamamento e, localmente, em fraturas subverticais. Algumas cavidades deste membro estão preenchidas 

por material terrígeno. O Membro Lagoa Santa, composto por calcários escuros de granulometria média, 

apresenta estruturas de dissolução em grutas e cavernas indicando paleocondutos onde circulavam águas 

subterrâneas. O contato entre esses membros é abrupto, horizontal e bem definido. Feições sigmoidais 

são observadas especialmente no Membro Lagoa Santa, sugerindo um estágio de deformação em regime 

dúctil (Galvão et al. 2016). No Membro Pedro Leopoldo, os planos de acamamento possuem orientação 

180/04 e os eixos de dobras têm atitude principal de 052/00. Os planos de fraturas, apresentam-se 

subverticais com atitude média de 092/67. No Membro Lagoa Santa, os planos de acamamento são bem 

definidos, com atitude 060/24. Os eixos de dobra são frequentemente 360/13 (Galvão et al. 2016). 

A Formação Serra de Santa Helena possui contato abrupto, porém, estruturalmente concordante 

com a Formação Sete Lagoas (Tuller et al. 2010). No topo da Formação Serra de Santa Helena estão 

ardósias com planos de clivagem bem desenvolvidos enquanto na base há ardósias, mármores, siltitos e 

argilitos, assim como veios de quartzo em forma hexagonal preenchendo fraturas (Galvão et al. 2015). A 

Formação Serra de Santa Helena apresenta estruturas características de comportamento dúctil-rúptil, 

consequência da evolução tectônica regional (Galvão et al. 2016). Os planos de acamamento possuem 

atitude geral 060/03 exibindo dobramentos suaves e abertos de pequeno a médio porte com os eixos de 

atitude 009/13. É comum encontrar microfalhamentos, com deslocamentos de alguns milímetros a poucos 

centímetros. Ocorre expressiva clivagem de fratura, com mergulhos próximos de 90º. Os pelitos são 

comumente foliados (Tuller et al. 2010, Galvão et al. 2016). Estas rochas estão cortadas por enxame de 

veios de quartzo (Tuller et al. 2010), sendo inclusive observada cascalheira destes veios na Lagoa Grande. 

As coberturas cenozoicas ocorrem, em maior parte, na região central da cidade, cobrindo a 

Formação Sete Lagoas. Estes sedimentos são divididos em cobertura detrítica, composta por sedimentos 

inconsolidados de cor vermelha, areno-argilosos e com níveis de cascalho; terraços aluviais nos maiores 

rios, como o Velhas e Paraopeba, constituídos por material argilo-arenoso semiconsolidado; e aluviões 

formados por areia fina a grossa, níveis descontínuos de seixos de quartzo arredondados e mal 

selecionados e material placóide de siltitos ou arenitos (Tuller et al. 2010, Galvão 2015). 
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Figura 2.3– Mapa geológico do município de Sete Lagoas com destaque para a área de trabalho (Lagoa Grande). 

 

2.3 - GEOMORFOLOGIA, CLIMA, SOLO, HIDROGRAFIA 

A geomorfologia local possui característica das litologias aflorantes na região, principalmente 

feições cársticas das rochas carbonáticas. O relevo apresenta altimetria que varia de 620 a 1.270 m 

(Pessoa 1996, Santos 2016). Tuller et al. (2010), no Projeto Sete Lagoas-Abaeté, descreveram três 

domínios geomorfológicos: formado por rochas do Complexo Belo Horizonte; rochas carbonáticas da 

Formação Sete Lagoas; e rochas siliciclásticas da Formação Serra de Santa Helena. 

O domínio formado pelo Complexo Belo Horizonte apresenta áreas geomorfologicamente 

arrasadas, morros ondulados, rede de drenagem em padrão dendríticos e formação de vales abertos e 

geralmente assoreados. No domínio da Formação Sete Lagoas verificam-se feições de exocarste, com 

presença de sumidouros, dolinas, vales cegos, relevo ruiniforme, lapiás, assim como as formas de 

endocarste, como galerias, grutas e condutos. O domínio da Formação Serra de Santa Helena apresenta 

relevo ondulado, colinoso, onde, devido à baixa permeabilidade das rochas pelíticas, é comum a formação 

de lagoas. Também apresenta vales abertos e drenagens dendríticas (CPRM 1994, Tuller et al. 2010). 

Minas Gerais apresenta clima caracterizado como de monção. Este termo indica que as mudanças 
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sazonais na circulação atmosférica ocorrem devido ao aquecimento diferencial entre continente e oceano 

(Vera et al. 2006). Panoso et al. (2002) descrevem o clima dominante em Sete lagoas como do tipo Cwa, 

mesotérmico úmido com verão quente e chuvoso (outubro a março) e inverno seco (abril a setembro). 

Segundo a normal climatológica para o período de 1961 a 1990, do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), a precipitação média anual foi de 1.271,8 mm, e a média mensal de 106,0 mm. 

O período com os maiores volumes de chuva ocorreu entre outubro e março somando média de 1.132,0 

mm, o que correspondeu a 89% da chuva total do ano, enquanto o período de abril a setembro soma os 

139,0 mm restantes da chuva média anual. A temperatura média anual foi de 20,9ºC, com o menor valor 

médio mensal de 17,5ºC em julho e o maior valor em fevereiro de 22,9ºC, como observado na Figura 2.4, 

(Galvão 2015). 

 

Figura 2.4– Médias mensais de precipitação e temperatura de Sete Lagoas para o período de 1961 a 1990, Estação 

Meteorológica controlada pelo INMET. 

 

Pelo mapa de solos, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV 2010), foi possível 

identificar em Sete Lagoas cambissolos háplicos, latossolos vermelho e vermelho-amarelo, argissolos e 

neossolos litólicos. Segundo Panoso et al. (2002), o material de origem dos solos da região de Sete Lagoas 

são produtos da decomposição das rochas do Grupo Bambuí, porém, ainda hoje, há poucas evidências 

que os calcários possuem participação ativa na formação destes solos. Para estes autores, os principais 

materiais originários dos solos são os produtos de decomposição de rochas, tais como as ardósias, filitos, 

quartzitos e folhelhos. 

A Lagoa Grande está em área mapeada como latossolos vermelho distróficos. Estes solos 
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normalmente apresentam horizonte A moderado, predomínio de textura argila e/ou muito argilosa. 

Embora vermelhos, estes solos apresentam teores de ferro total na média de 11-12%, e óxido de alumínio 

entre 21 a 30% (Panoso et al. 2002). 

Contextualizando a hidrografia, Sete Lagoas insere-se dentro do contexto da Bacia do rio São 

Francisco, sub-bacias dos rios Paraopeba e Velhas. Por se tratar de uma região de domínio cárstico, as 

drenagens caracterizam-se pela baixa presença de cursos superficiais e pela predominância de circulação 

subterrânea (CPRM 1994). Os rios desta região são, normalmente, cursos de água sem vazões elevadas, 

consequência de conjunto de drenagens instalado sobre rochas carbonáticas formando redes de córregos 

esparsos e com pequena quantidade de afluentes subordinados (Botelho 2008). 

As duas principais drenagens do município são o ribeirão Jequitibá e São João, pertencentes, 

respectivamente às sub-bacias do rio das Velhas e Paraopeba, e possuem como divisor a Serra de Santa 

Helena. A Lagoa Grande está localizada na sub-bacia do ribeirão Jequitibá, entre os afluentes córrego do 

Tropeiro e ribeirão Matadouro. As nascentes desta sub-bacia encontram-se nas cotas mais elevadas do 

município, com cerca de 1.270 m de altitude (Pessoa 1996, Botelho 2008). 

As várias lagoas (secas ou com água) comumente ocorrem na superfície ondulada mais baixa, e, 

embora possam estar situadas sobre rochas siliciclásticas, estas apresentam feições geomorfológicas 

cársticas, pois são influenciadas pelas rochas carbonáticas subjacentes (CPRM 1994). 

 

2.4 - CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

A hidrogeologia do município de Sete Lagoas foi caracterizada, inicialmente, por Pessoa (1996) 

a partir de dados de poços tubulares, escavados e por nascentes. Galvão (2015), a partir de inventário de 

poços de abastecimento, testes de bombeamento, análises isotópicas e hidroquímicas, propôs um modelo 

hidrogeológico conceitual para o município. Magnabosco et al. (2020), via modelagem (hidro)geológica, 

desenvolveu um mapeamento de potencialidade hídrica para a região urbana de Sete Lagoas. 

Pessoa (1996) descreveu três tipos de aquíferos para Sete Lagoas: cárstico, fraturado e granular. 

O aquífero cárstico é formado pela Formação Sete Lagoas, constituída por calcários impuros do Membro 

Pedro Leopoldo e puros do Membro Lagoa Santa, e está presente em cerca de 25% da área do município. 

O aquífero fraturado, stricto sensu, é constituído pelas rochas do embasamento cristalino, ocorre ao sul, 

e corresponde a, aproximadamente, 15% do município. O aquífero pelito-carbonatado, da Formação Serra 

de Santa Helena, é, também, classificado como fraturado e apresenta relevante importância no processo 

de infiltração de águas meteóricas. Está distribuído em cerca de 56% da área do município, 

principalmente na região centro-norte. O aquífero granular é formado pelas coberturas (alúvios, colúvios 

e elúvios) e localiza-se nas calhas dos cursos d`água, constituindo 4% da área de Sete Lagoas. 
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Dentre estes aquíferos, o cárstico é o mais importante para abastecimento do município. A água 

subterrânea é derivada de recarga direta de precipitação local, durante um período limitado de outubro a 

dezembro. As zonas de recarga são principalmente sumidouros em entradas de cavernas, assim como 

áreas onde os calcários são cobertos por depósitos inconsolidados do Cenozoico. A maior parte dos 

fluidos migram, e são armazenados, pela porosidade terciária, caracterizada pelo alargamento causado 

por dissolução entre os planos de acamamento. De forma menos frequente, a água também pode fluir 

através de fraturas subverticais alargadas (Galvão et al. 2017). O fluxo regional segue o caimento da 

bacia com orientação NE, porém, pode-se perceber o desvio do fluxo para a região central do município 

devido à alta concentração de poços de abastecimento que gera um grande cone de rebaixamento do nível 

de água, Figura 2.5, (Galvão 2015). 

Peñaranda (2016) considera que, a recarga do aquífero Sete Lagoas, por meio do Membro Pedro 

Leopoldo é principalmente de natureza autogênica, mas a contribuição alogênica é provável que ocorra 

na zona de contato destas rochas com o embasamento granítico. No carste do Membro Lagoa Santa a 

recarga possui contribuições alogênicas, a partir de vales cegos com sumidouros na zona de contato entre 

os calcários do Membro Lagoa Santa e a cobertura siliciclástica da Formação Serra de Santa Helena. 

Valores de permeabilidade e transmissividade para o carste de Sete Lagoas variam de forma 

anômala, quando considerado o efeito escala. Galvão et al. (2016a) mostraram que os valores de 

permeabilidade e condutividade hidráulica não aumentam quando se passa da escala de poço para escala 

regional (Tabela 2.1). A partir dos estudos em escala de poço, observou-se que a área central possui os 

maiores valores de permeabilidade, incluindo rebaixamento nulo em um poço durante o teste de 

bombeamento. Os menores valores de transmissividade são mais comuns a nordeste, sugerindo menor 

carstificação. 

O estudo regional, para determinar a transmissividade do aquífero cárstico Sete Lagoas, realizado 

por Galvão et al. (2017a), utilizou o método de zona de captura. A definição da zona de captura foi 

baseada nos mapas de superfície potenciométrica da área, e os valores de transmissividade encontrados 

foram comparados aos valores obtidos por testes de bombeamento de longa duração (48 horas). Pelo 

mapa de superfície potenciométrica os autores delimitaram uma zona de captura de 68 km2 na porção 

central da cidade de Sete Lagoas. A dimensão desta zona de captura é resultado das altas taxas de 

bombeamentos nos poços da região que podem indicar possíveis influências na extração de água das 

lagoas da cidade. 

Magnabosco et al. (2020) identificou, por meio de modelamento hidrogeológico, as seguintes 

zonas de maior potencial hídrico: região central do município de Sete Lagoas, limitadas por grabens e 

com cobertura cenozoicas; zonas de maior densidade de lineamentos, principalmente os de direção E-W 

e NE; regiões com calcários mais espessos e de maior carstificação; e áreas próximas à lagoas e com 

feições cársticas exibindo poços de alta produção. 
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Tabela 2.1 – Valores dos parâmetros hidráulicos nas escalas de matriz, poço e regional para o carste de Sete Lagoas 

(Galvão 2015). 

Escala Matriz Poço Regional 

Permeabilidade (k) (m2) 1,9 x 10-16 – 4,2 x 10-15 1,2 x 10-12 – 4,2 x 10-11 1,2 – 1,8 x 10-11 

Condutividade hidráulica (K) 

(m/d) 
1,6 x 10-4 – 3,5 x 10-3 1 – 36 10 – 16 

Transmissividade (T) (m2/d) 1,2 x 10-2 – 2,6 x 10-1 90 – 3.600 750 – 1.170 

 

Em relação à hidroquímica, a maior parte das águas subterrâneas são classificadas como 

bicarbonatadas cálcicas, associadas aos calcários do aquífero cárstico. Já as águas do aquífero fraturado 

e próximas à Serra de Santa Helena são enriquecidas em magnésio. Diferentes tipos de água ricas em 

cálcio e sódio misturam-se e resultam em outros tipos de composição. A presença de mistura de água 

indica interconexões entre o carste e aquífero fraturado. As águas da área central apresentam mistura com 

recarga alogênica dos sedimentos inconsolidados. Estas águas podem alcançar os principais planos de 

acamamento e infiltrar através das fraturas subverticais alargando-as por dissolução. A presença de 

nitratos e a assinatura de isótopos estáveis são evidências deste tipo de infiltração local e interação água 

superficial-subterrânea, assim como de drenagens locais e lagos (Galvão et al. 2017). 
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Figura 2.5– Modelo hidrogeológico conceitual esquemático de Sete Lagoas (MG) (modificado de Galvão 2015). 

 

2.5 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Sete Lagoas possui população aproximada de 239.000 habitantes (IBGE 2020). Este município 

teve como suas primeiras atividades a agropecuária sendo esta bastante fortalecida desde o princípio de 

século XX, com a criação de pequenos centros de pesquisa, e hoje, desenvolvido pelo Centro Nacional 

de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS) da Embrapa. As primeiras indústrias siderúrgicas foram 



Alves, M. A. G., 2020. Controles hidrogeológicos cársticos e efeitos antrópicos na Lagoa Grande, Sete Lagoas 

 16 

instaladas na cidade no ano de 1959 e, também neste período as atividades minerárias. No período atual, 

a implantação de indústrias como Iveco, Ambev, Elma Chips, Caterpillar, Ompi, impulsionam a 

economia do município (Nogueira 2005). 

O Serviço Geológico do Brasil, CPRM (1996), a partir de levantamentos do Projeto Viabilidade 

Industrial e Defesa Ambiental (VIDA) mostrou que o uso da terra no município era fortemente marcado 

por áreas de pastos, assim como pelo uso para cultivo e para extração de calcários e argilas. Santos (2016) 

realizou monitoramento do uso e da ocupação do solo entre 1990 e 2015, a partir de imagens dos satélites 

Landsat, observando um crescimento significativo da área urbana de 5%, em 1990, para 11%, em 2015. 

A área industrial/mineral também teve grande aumento, acompanhando a mudança nos dados 

demográficos e socioeconômicos. Estas mudanças foram impulsionadas principalmente a partir de 2000, 

pela ampliação do parque industrial do município. A forte expansão da sede municipal sem um 

planejamento urbano adequado, principalmente em relação aos aspectos geotécnicos, ocasionou, desde 

1988, 17 eventos de colapsos e subsidências em Sete Lagoas (Galvão et al. 2015). 

 

2.6 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SETE LAGOAS 

O abastecimento público de Sete Lagoas é feito, em sua maior parte, por captação em poços 

tubulares profundos. Para a explotação em poços, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) 

requereu, junto ao IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), a outorga para captação de água 

subterrâneas. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015, o município possui 110 

poços tubulares ativos, 54 reservatórios, 31 estações elevatórias de água (EEA) e 29 unidades de 

tratamento simplificados (UTS). As águas captadas pelos poços passam apenas por tratamento de simples 

desinfecção (cloração de acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS). 

Atualmente, uma parcela da população é abastecida por águas captadas no rio das Velhas e 

tratadas na ETA (Estação de Tratamento de Água) Sete Lagoas-Sistema Rio das Velhas. A utilização de 

outros tipos de mananciais se deve aos abatimentos e instabilidade no solo ocasionados pela 

superexplotação dos recursos subterrâneos que causam grandes rebaixamentos do nível de água, como 

observado no trabalho de Galvão (2015). 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo trata, de forma breve, as características de carste e de aquíferos cársticos, bem como 

as técnicas de investigações abordadas nesse mestrado. Parâmetros hidráulicos, de fluxo e outros 

levantamentos sobre hidrogeologia podem ser obtidos em Freeze & Cherry (1979), Cleary (1989), 

Custodio & Llamas (2001), Fetter (2001), Feitosa et al. (2008). Para detalhes sobre outras técnicas 

aplicadas em áreas cársticas, sugere-se Ford & William (2007), Goldscheider & Drew (2007) e Beynen 

(2011). 

3.1 - HIDROGEOLOGIA CÁRSTICA 

Carste é definido como uma região que possui hidrologia e paisagem derivada da combinação 

entre rochas altamente solúveis e porosidade secundária (fraturas) bem desenvolvidas. A solubilidade da 

rocha, sozinha, não é suficiente para desenvolvê-lo, tendo a estrutura e a litologia grande importância. 

Desta forma, rochas mais densas, maciças, puras e fraturadas desenvolvem melhor o carste. Devido às 

características das rochas ele apresentará hidrologia subterrânea diferenciada, que tem o ciclo 

hidrológico, como principal fator do desenvolvimento dos processos cársticos (Ford & William 2007). 

Aquífero cárstico forma-se em rochas carbonáticas, por onde a água é transmitida e armazenada 

em poros, fraturas e condutos, sendo estes, desenvolvidos a partir de dissolução. Este aquífero está em 

constante modificação, pois tanto o tempo, o fluxo e as concentrações de CO2 na água causam a 

dissolução dos carbonatos, aumentando as fraturas e transformando-as em condutos e cavernas. A 

orientação e a extensão do sistema de fluxo mudam com o tempo, uma vez que condutos podem colapsar, 

serem preenchidos por sedimentos, estarem saturados ou insaturados devido a variação do nível de água. 

Este tipo de aquífero, assim como os formados em outros tipos de rochas podem ser confinados, não-

confinados e suspensos (Ford & William 2007, Goldscheider & Drew 2007). 

A concentração de CO2 na água, um dos principais agentes da carstificação, depende da 

temperatura, da pressão parcial de CO2 da atmosfera e do clima. A acidificação da água, devido ao contato 

com solo rico em matéria orgânica, pode intensificar os processos de dissolução. O movimento de 

percolação da água por fraturas, acamamentos e descontinuidades e o tempo ao qual as litologias estão 

expostas irão promover o desenvolvimento do carste. A evolução temporal dos aquíferos será resultado 

do fluxo da água subterrânea sob gradiente hidráulico por diferentes caminhos, e da capacidade da água 

em dissolver a rocha (Ford & William 2007, Goldscheider & Drew 2007, Galvão 2015). 

O carste pode ser classificado em exocarste, epicarste e endocarste. O exocarste refere-se às 

características em superfície que, muitas vezes, são expressões do desenvolvimento do epicarste e do 

endocarste. O epicarste, ou zona subcutânea, possui espessura que varia de poucos centímetros a dezenas 
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de metros, ocupa o topo da zona vadosa, região intemperizada abaixo do nível do solo. Nesta região, a 

permeabilidade é devido às fissuras, e a carstificação é maior e mais bem distribuídas em comparação à 

massa rochosa inferior, desta forma, esta zona pode armazenar água e concentrar o fluxo. O endocarste é 

aquele desenvolvido no subsolo, e pode ser dividido em hipercarste, quando as estruturas são formadas 

por dissolução a partir de águas meteóricas, e hipocarste, quando a dissolução ocorre por águas juvenis 

ou conatas (Ford & William 2007, Goldscheider & Drew 2007). 

Na Figura 3.1 são observadas algumas formas cársticas. Dolinas são formas circulares originadas 

da dissolução de rochas carbonáticas por meio da infiltração de água superficial nas intersecções de 

diaclases. Uvalas são a coalescências de dolinas, resultantes da evolução superficial mais rápida do que 

em profundidade. A linha de conjugação de uvalas, normalmente, está associada à direção de 

fraturamento da rocha e indica a direção de circulação preferencial das águas subterrâneas. Poljes são 

formas alargadas (vales profundos) ao longo de elementos tectônicos, com fundo plano preenchido de 

sedimentos e paredes normalmente elevadas e bem carstificadas. Os poljes podem ser secos, intermitentes 

ou permanentemente inundados. Vales cegos, Zonas de Perdas e Vales Mortos são vales epigenéticos que 

deixaram de funcionar devido a uma carstificação mais profunda. Em alguns casos, eles podem ser 

intermitentes nas épocas de chuvas intensas. Sumidouros são locais de infiltração preferencial de águas 

superficiais nos carstes. Eles podem ser permanentes, quando absorvem as vazões de riachos, córregos e, 

até mesmo, de rios; acidentais, quando atuam unicamente nas enchentes das drenagens superficiais; ou 

intermitentes, quando captam águas somente nas épocas chuvosas. Cavernas são condutos desenvolvidos 

horizontalmente e conectados a outras formas cársticas, principalmente as de absorção. As cavernas 

podem ser ativas, quando conduzem água, e mortas, quando suas condições topográficas não permitem a 

circulação de água. Lapiás são formações côncavas de dissolução que podem ser classificadas de acordo 

com tamanho, forma e gênese. Campos de lapiás indicam zonas de intenso desenvolvimento do epicarste, 

importantes para a recarga de águas subterrâneas e de alta vulnerabilidade (Goldscheider & Drew 2007, 

Feitosa et al. 2008). 

As regiões cársticas, devido às suas características geológicas, são ambientes sujeitos a problemas 

ambientais, tais como abatimentos de solo, diminuição do volume de água em lagoas, vulnerabilidade à 

contaminação. As mudanças ambientais que causam estes problemas podem ser naturais ou antrópicas e 

são diferenciadas devido às taxas com as quais ocorrem, pois, atividades tais como mineração, 

bombeamento de poços, causam modificações rápidas no meio. Devido a heterogeneidade do carste, as 

mudanças ambientais antrópicas podem ser transmitidas longe do ponto inicial de impacto, por meio de 

processos hidrogeológicos, assim, a interferência não é óbvia até que as mudanças estejam em estágio 

avançadas (Ford & William 2007). 
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Figura 3.1 – Bloco diagrama das feições cársticas (modificado de Larousse França 2018). 

 

Os abatimentos de solo ocasionados por atividades antrópicas ocorrem de forma mais rápida do 

que os naturais, podendo desenvolver-se de alguns segundos a semanas, tornando-se difícil aplicar 

medidas preventivas ou remediadoras aos danos ocasionados. Os abatimentos podem ocorrer tanto por 

colapso de tetos de cavernas diretamente abaixo da superfície, quanto por sobrecarga de coberturas não 

consolidadas sobre cavidades (Ford & William 2007). Abatimentos em regiões cársticas ocorrem em todo 

o mundo, tais como na Flórida, EUA (Waltham et al. 2005), China (Milanovic 2002), assim como no 

Brasil, em Cajamar, São Paulo (Oliveira 1997) e Sete Lagoas (Silva 1988). 

Mudanças nos padrões de chuva, assim como conexões hidráulicas entre lagoas e outras feições 

cársticas (e.g. sumidouros) com o aquífero, dependendo da capacidade de escoamento dos condutos a 

estes conectados, podem ocasionar a diminuição e/ou o esgotamento de um corpo d`água superficial. O 

alargamento dos condutos cársticos pode gerar, de forma natural, percolação de maior volume de água 

de lagoas para o aquífero. Fatores antrópicos, como a superexplotação de água subterrânea, também 

podem ocasionar rebaixamento do nível de água em lagoas que possuem conexão com aquífero 

(Goldscheider & Drew 2007). 

A vulnerabilidade do carste é devida, entre vários fatores, à velocidade do fluxo subterrâneo e a 

baixa interação contaminante-rocha, o que causa elevada capacidade de propagação no meio. A 

heterogeneidade em relação à orientação e frequência das fraturas, acarretará diferentes padrões de 

dispersão dos solutos. A migração de poluentes no aquífero cárstico é influenciada por fatores físicos, 
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químicos e biológicos. Os físicos são inerentes ao tipo do aquífero, parâmetros hidrodinâmicos e 

características físicas dos poluentes; e os químicos são relacionados à composição química dos poluentes 

e à da água do aquífero. Além disso, os processos que controlam a migração dos poluentes são distintos 

quando se tem substâncias solúveis em água ou quando são imiscíveis (Feitosa et al. 2008). 

 

3.2 - TRAÇADORES 

Traçadores são substâncias naturais ou artificiais que podem ser utilizadas em pesquisa de águas 

subterrâneas. Esta técnica é utilizada há anos e seu uso tem crescido significativamente sendo aplicada 

em diversos tipos de aquíferos, principalmente os cársticos, como forma de se obter informações sobre 

os padrões e velocidade de fluxo, limites de aquíferos, conexões de nascentes e sumidouros, de auxiliar 

na criação e calibração de modelos conceituais, de transporte e de fluxo numérico, e de avaliar riscos de 

contaminação (Divine & McDonnell 2005). 

Os traçadores são divididos em artificiais, particulados, naturais e pulsos. Este capítulo irá 

destacar, dentre os traçadores naturais, os isótopos ambientais estáveis, utilizados no trabalho. Para 

informações sobre os artificiais, particulados, e pulsos, consultar Custodio & Llamas (2001), Benischke 

et al. (2007), Ford & William (2007), Feitosa et al. (2008) ou Goldscheider et al. (2008). 

Traçadores naturais são aqueles que ocorrem na água sem que haja a intervenção proposital do 

homem, tais como composição iônica da água, isótopos ambientais, contaminantes antropogênicos como 

solventes organoclorados, trítio; pulsos naturais e propriedades físicas da água (Benischke et al. 2007, 

Ford & William 2007). 

Destacam-se como traçadores naturais os isótopos ambientais. O termo isótopo ambiental refere-

se à ocorrência de elementos isótopos que ocorrem naturalmente e que são abundantes na natureza (H, C, 

N, O e S), embora a produção de alguns possa aumentar devido a atividades antropogênicas. Os isótopos 

ambientais que se comportam como traçadores podem ser tanto estáveis quanto radioativos. Eles darão 

assinatura do tipo particular da água subterrânea podendo relatar a área de origem, identificar mistura de 

águas de diferentes proveniências, dar informações sobre velocidade e direção de fluxo, prever o tempo 

de residência da água no aquífero (Clark & Fritz 1997, Ford & William 2007). 

O hidrogênio possui três elementos isotópicos: H1, H2 (deutério, D) e H3 (trítio), sendo o último 

radioativo. O oxigênio possui dois tipos – O16 e O18 – ambos estáveis. Estes ocorrem na molécula de água 

e são os melhores traçadores possíveis da água. Eles são encontrados em várias combinações, como: 

1H2
16O; 1H2

18O; 2H2
16O e 3H2

16O (Clark & Fritz 1997, Ford & William 2007). 

Friedman (1953) notou que as mudanças de concentração de H2
18O eram acompanhadas por 

mudanças em 2HHO na precipitação. Em 1961, Craig publicou que dois isótopos são fracionados por 
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processos meteorológicos em razão previsível (Clark & Fritz 1997). 

H2, 18O e 16O ocorrem em concentrações aproximadas de 320 mgL-1 HDO, 200 mgL-1 H2
18O e 

997.7 mgL-1 H2
16O. Variações destas proporções são medidas por espectrometria de massa e comparadas 

com a composição padrão de VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). A razão D/H e 18O/16O 

são expressas em unidade deltas, onde os desvios das razões isotópicas são dados em partes por mil (‰), 

de acordo com a Equação 3.1: 

 
δ‰ = (

R𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 –  R𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

R𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) 𝑥 1000 Equação 3.1 

onde R é a razão isotópica de interesse. Então uma amostra com δ18O = +10‰ é enriquecida em 18O em 

10‰ (i.e. 1%) relativo ao VSMOW. Valores para D usualmente ficam em faixas de -50 a -300‰ e para 

δ18O entre +5‰ a -50‰. A acurácia das medidas é aproximadamente +/-2‰ para δD e 0,2‰ para δ18O 

(Ford & William 2007). 

A primeira observação sistemática das concentrações de 18O e 2H em amostras de água meteóricas 

foi feita por Craig (1961), analisando mais de 400 amostras coletadas mundialmente. Ele verificou que 

estes dois isótopos guardam uma relação simples, chamada de Reta Meteórica Mundial (GMWL – Global 

Meteoric Water Line), observada na Equação 3.2, pois se baseia em amostras de grande variedade de 

condições climáticas: 

 δD = 8δ18O + 10 Equação 3.2 

Rozanski (1993) determinou uma reta mais precisa, segundo a Equação 3.3: 

 δD = 8,17 (±0,07) δ18O + 11,27 (±0,65) ‰   Equação 3.3 

A reta de Craig (1961) é somente para aplicação global podendo ser interpretada como uma média 

de várias retas de água meteórica locais e regionais que individualmente diferem da reta global devido a 

variações climáticas e parâmetros geográficos. Reta local difere da reta global tanto na inclinação quanto 

na intercepção do deutério. Craig (1961) ainda observa que águas isotopicamente depletadas são 

associadas a regiões frias e as águas enriquecidas são encontradas em regiões quentes. Esta partição logo 

foi reconhecida como uma ferramenta para caracterizar ambientes de recarga de águas subterrâneas e 

como base para estudos de proveniência de águas subterrâneas (Clark & Fritz 1997). Desta forma, quatro 

regras gerais podem ser aplicadas ao fracionamento de isótopos estáveis na precipitação: 

1. a precipitação torna-se isotopicamente leve com o aumento da latitude e altitude; 

2. H2 e 18O na precipitação mostra boa correlação linear; 

3. em latitudes médias a precipitação é isotopicamente mais leve no inverno do que no verão; 

4. enriquecimentos de H2 e 18O podem ocorrer em lagos e reservatórios devido a evaporação. 
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A relação entre estas regras e a expressão dos isótopos estáveis na água são vistos na Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 – Relação entre oxigênio-18 e deutério em águas naturais. Modificado de Clark & Fritz (1997). 

 

Dansgaard (1964) propôs o parâmetro denominado excesso de deutério (d), que é controlado por 

efeitos cinéticos associados à evaporação da água na superfície dos oceanos ou continentes e aumenta 

com o déficit de umidade nas massas de ar oceânicas. O excesso de deutério (d) é dado pela Equação 3.4: 

 D = δD - 8δ18O. Equação 3.4 

O efeito da evaporação é conduzido pela água residual para valores isotópicos mais elevados com 

a declividade δD/ δ18O menor que 8. Em geral, a água residual com composição isotópica situada à direita 

da GMWL resulta em um vapor à esquerda da GMWL, produzindo um excesso de deutério (d) (Barbosa 

et al 2018). 

Segundo Clark & Fritz (1997), a mistura entre duas águas de fontes distintas pode ser 

quantificada por álgebra linear simples utilizando δD ou δ18O. A Figura 3.3 apresenta a proporção de um 

tipo de água A em uma mistura de A e B. Essa proporção de mistura para uma determinada amostra irá 

se relacionar diretamente à sua posição na reta de mistura, de acordo com a Equação 3.5: 

 δamostra = χδA + (1-χ)δB. Equação 3.5 
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Figura 3.3 – Quantificação do fracionamento de mistura entre duas águas em relação à concentração de isótopos 

estáveis. Fracionamento de uma água A em uma mistura A-B. Modificado de Clark & Fritz (1997). 

 

3.3 - TESTE DE BOMBEAMENTO 

Teste de bombeamento, ou teste de aquífero, é uma forma de se obter informações sobre 

parâmetros hidráulicos. Sem a estimativa das propriedades dos aquíferos, os cálculos de fluxo e transporte 

de solutos (e.g. contaminantes, traçadores) não terão bons níveis de confiança. Para o teste são necessários 

planejamento, arranjo adequado e execução por determinado período, isto inclui a configuração da vazão 

do bombeamento em taxa suficiente para causar estresse no aquífero e pelo menos um poço de observação 

para se obter os parâmetros. A partir do estresse por um determinado tempo é possível obter propriedades 

do aquífero, incluindo condições limites que afetam o fluxo de água (Weight 2008). 

Pelo bombeamento obtêm-se parâmetros hidráulicos para grandes áreas de aquífero granular, 

porém, a validade dos resultados é limitada em regiões anisotrópicas e heterogêneas, como é o caso do 

carste. A retirada da água pelo poço produz um cone de rebaixamento, de formato único e de extensão 

lateral, que dependerá das características hidráulicas do aquífero, da taxa de vazão e do tempo de duração 

do bombeamento. O teste poderá ser realizado em regime estacionário ou de equilíbrio, no qual obtêm-

se os valores de transmissividade (T), coeficiente de armazenamento (S) e, indiretamente a condutividade 

hidráulica (K) por meio da relação de T com a espessura do aquífero (b). Quando efetuado em regime 

transiente ou de não equilíbrio permite a obtenção de valores de armazenamento e de informações de 

condições limites (Ford & William 2007). 

No regime transiente, a água é extraída apenas do armazenamento, causando rebaixamento do 

nível freático e formando um cone de rebaixamento que evolui progressivamente com o tempo. No 

regime estacionário, com bombeamento contínuo, o cone de rebaixamento atinge águas superficiais e/ou 
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provoca drenança de outros aquíferos induzindo recarga. Neste caso, a água bombeada é uma composição 

do armazenamento do aquífero com uma fonte externa. Quando a parcela correspondente à fonte externa 

se iguala à vazão bombeada, não haverá contribuição do armazenamento, e ocorrerá a estabilização no 

tempo e no espaço do cone de rebaixamento. A característica fundamental do regime estacionário é que 

o aquífero deixa de ser um fornecedor de água, passando a funcionar apenas como um meio de 

transmissão (Feitosa et al. 2008). 

De forma geral, o teste de bombeamento consiste em 5 fases: definição dos objetivos do teste; 

desenvolvimento focado em um modelo conceitual; planejamento do teste; recuperação e obtenção dos 

dados; e análise dos dados. É necessária a obtenção de informações hidrogeológicas da área de estudo 

antes de realizar o teste de bombeamento. Deve-se estimar fronteiras hidráulicas que possam impactar as 

medidas de rebaixamento entre o poço bombeado e os poços de observação. Em carste, é importante 

verificar possíveis subsuperfícies equipotenciais como condutos e canais, além de identificar prováveis 

interferências, tais como poços bombeando na vizinhança (Goldscheider & Drew 2007). 

No teste de aquífero, o poço é bombeado a vazão constante, de forma a causar uma taxa de 

rebaixamento do nível de água no seu entorno, que será medido em um poço de observação. Os dados do 

tempo pelo rebaixamento são interpretados como os parâmetros hidráulicos do aquífero (Fetter 2001). 

Virtualmente, todos os métodos de bombeamento são baseados no trabalho de Theis (1935) e 

envolve algum tipo de solução analítica por gráfico no qual os dados de rebaixamento pelo tempo devem 

ser coincidentes com a curva teórica ou curva-tipo. Soluções, como Cooper & Jacob (1946) e Neuman 

(1972), podem ser utilizadas no sistema cárstico, porém, neste trabalho, foi priorizado o método de Theis 

(1935), método que obteve melhor aplicação. 

A equação de Theis (Equações 3.6 e 3.7) pode ser utilizada para determinar T e S se medidas 

frequentes do rebaixamento pelo tempo forem obtidas pelos poços de observação. Como a equação não 

possui uma solução explícita, Theis introduziu um método gráfico (tipo log-log), Figura 3.4, o qual 

permite a determinação da transmissividade e o armazenamento (Freeze & Cherry 1979, Goldscheider & 

Drew 2007). 

 
T =  

Q

4πs
 . W(u) Equação 3.6 

 
S =  

4Ttu

r2
 Equação 3.7 

onde, T é transmissividade (L2/T); Q, a vazão do bombeamento (L3/T); s, o rebaixamento a uma distância 

r do poço bombeado (L); S, o coeficiente de armazenamento (adimensional); t, o tempo a partir do início 

do bombeamento (T); r, a distância do poço de observação (L); W(u), a função do poço para aquífero 

confinado não drenante. 
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Figura 3.4– Curva teórica log-log de Theis (1935) de W(u) versus 1/u (modificado de Freeze & Cherry 1979). 

 

Apesar do método de Theis necessitar de algumas prerrogativas, como aquífero homogêneo, 

isotrópico, confinado com extensão ilimitada, base horizontal impermeável, ele pode dar soluções 

aproximadas com limite de erro aceitável entre 5-10%. Com algumas mudanças e correções, a equação 

de Theis pode ser aplicada a aquíferos não confinados, com poços parcialmente penetrantes ou poços de 

bombeamento locados próximos a domínio de fluxo não-horizontal (Goldscheider & Drew 2007). 

 

3.4 – GEOFÍSICA 

Os métodos geofísicos são utilizados para determinar, de forma indireta, parâmetros físicos em 

subsuperfície. Por meio da geofísica, pode-se estimar espessura de camadas, profundidade de nível 

d’água e embasamento e localizar falhas. Essas informações, correlacionadas a perfis, reduzem a 

ambiguidade inerente aos métodos indiretos (Fetter 2001). A seguir, descreve-se o método elétrico 

utilizado na pesquisa. 

 3.4.1 – Métodos Elétricos 

A prospecção elétrica envolve a detecção de efeitos em superfície produzidos por fluxo de 

corrente em subsolo. Os métodos elétricos incluem o potencial espontâneo (SP), polarização induzida 

(IP), eletrorresistividade (ER), magnetotelúricos (MT) e eletromagnético (EM). Dentre estes métodos, é 

feita uma descrição do método de eletrorresistividade, utilizado neste projeto. 
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 Eletrorresistividade 

O método da eletrorresistividade foi desenvolvido no início de 1900, mas tornou-se mais utilizado 

a partir da década de 1970 devido ao avanço tecnológico para o processamento de dados. A técnica era 

utilizada para pesquisar e monitorar lençol freático, poluição de águas subterrâneas, identificar cavidades, 

falhas, fissuras em subsuperfície, entre outras aplicações (Reynolds 2011). 

Na eletrorresistividade, uma corrente elétrica é introduzida em subsolo e a diferença de potencial 

(V) resultante é medida em superfície. Considerando um cubo eletricamente uniforme de comprimento 

lateral L e por ele passando uma corrente I, a resistividade (ρ) será definida como a dificuldade de a 

corrente atravessar de uma face a outra, e seguirá a Lei de Ohm (Figura 3.5). A resistência (R) será 

proporcional ao comprimento dividido pela área (A), Equação 3.8: 

 
R =  

ρL

A
 Equação 3.8 

Pela Lei de Ohm, Equações 3.9 e 3.10,  

 R =  
V

I
,   então Equação 3.9 

 
ρ =  

VA

IL
    (Ω. m). Equação 3.10 

A corrente elétrica é conduzida através da rocha de três maneiras distintas: eletrolítica, eletrônica 

ou dielétrica. A condução eletrolítica ocorre pelo movimento relativamente baixo de íons em um eletrólito 

e depende do tipo, da concentração e mobilidade iônica. A eletrônica é feita quando há presença de metais 

na rocha, que permitem que elétrons carreguem, de forma rápida, a corrente. A dielétrica ocorre em 

materiais fracamente condutores (ou isolantes) quando a corrente aplicada causa um pequeno 

deslocamento de elétrons em relação ao núcleo (Reynolds 2011). 

De forma geral, o fluxo de corrente elétrica em rochas e/ou solos é eletrolítico, e a resistividade 

será influenciada pela porosidade, pela quantidade de poros preenchidos por água, pela concentração de 

sólidos totais dissolvidos (STD) na água, temperatura e estado físico da água nos poros (Borges 2007). 

A resistividade obtida neste método é denominada resistividade aparente (ρa), pois o valor obtido 

é o produto da resistência (R) medida por um fator geométrico (K) que é dado pela configuração dos 

eletrodos que são utilizados nas aquisições dos dados (Reynolds 2011). A resistividade aparente é uma 

expressão da resistividade que o meio teria se fosse homogêneo e não guarda relação quantitativa absoluta 

com o valor da resistividade verdadeira, ela apenas reflete as propriedades médias do meio pelo qual a 

corrente passou (Telford et al. 1990, Borges 2007). 
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Figura 3.5– Definição básica de resistividade através de bloco de comprimento lateral L ao qual é aplicado corrente 

I e medida a diferença de potencial V na face oposta. Circuito elétrico equivalente, onde R é uma resistência 

(modificado de Reynolds 2011). 

 

A configuração dos eletrodos para aquisição de dados é denominada arranjo, sendo que neles, 

dois eletrodos (A e B) são usados para injetar a corrente elétrica (eletrodos de corrente), enquanto outros 

dois eletrodos (M e N) serão utilizados para medir a diferença de potencial (eletrodos potenciais). Dentre 

os diversos arranjos existentes, destaca-se o dipolo-dipolo. 

No dipolo-dipolo, os eletrodos de corrente e de potencial são dispostos sobre uma linha, porém, 

os eletrodos de potencial não se encontram no centro do arranjo. O espaçamento entre os eletrodos segue 

a relação x=AB=MN (Figura 3.6). A profundidade de investigação cresce com a distância entre os 

eletrodos de potencial e de corrente (R) sendo que cada dipolo MN corresponde a um nível de 

investigação. A resistividade aparente neste arranjo é calculada pelas Equações 3.11 a 3.13: 

 ρa = K.
∆V

I
, onde Equação 3.11 

 K = 2πGx, sendo Equação 3.12 

 
G =  

1

1
n

−
2

n + 1
+

1
n + 2

 Equação 3.13 

onde, K é o fator geométrico que depende da disposição dos eletrodos ABMN na superfície do terreno; 

x, o espaçamento dos dipolos AB e MN; n, o nível de investigação. 

Há dois tipos de procedimentos para utilizar o método da eletrorresistividade: Sondagem Elétrica 

Vertical (SEV), e Caminhamento Elétrico (CE). 
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Figura 3.6– Disposição dos eletrodos para o arranjo dipolo-dipolo (modificado de Braga 2006). 

 

A Sondagem Elétrica Vertical (SEV) é utilizada, principalmente, para estudos de camadas e/ou 

contatos horizontais ou sub-horizontais, em bacias sedimentares homogêneas. Os eletrodos de corrente e 

potencial são mantidos com mesmo espaçamento e o arranjo é progressivamente expandido sobre um 

ponto central fixo, desta forma, a corrente atinge profundidades maiores (Kearey et al. 2002). Os valores 

da resistividade aparente são plotados em gráfico, nos quais os eixos x e y representam valores logaritmos 

da metade do espaçamento do eletrodo de corrente (AB/2) e dos valores da resistividade aparente (ρa), 

respectivamente, Figura 3. Esta técnica é bastante utilizada em pesquisas geotécnicas para determinar 

espessuras de camadas, e em hidrogeologia, para determinar zonas horizontais em estrato poroso 

(Reynolds 2011). 

O Caminhamento Elétrico (CE) é utilizado para verificar variações laterais e em profundidade da 

resistividade. Neste procedimento, os eletrodos e cabos são dispostos em linha e a aquisição dos dados 

são obtidos a partir de um software controlador de um resistivímetro. No CE, são realizadas leituras de 

sucessivos sets de quatro eletrodos. Após obter todo o arranjo, altera-se o espaçamento entre os eletrodos 

para que novos níveis sejam analisados. Os valores da resistividade aparente obtidos em cada medida são 

plotados em seção de pseudo-profundidade (Figura 3.8). 

Apesar do método de resistividade ser eficiente para delimitar camadas e descontinuidades em 

subsuperfície, este método possui algumas limitações, sendo que as interpretações podem ser ambíguas 

fazendo-se necessária a verificação de alternativas válidas para a interpretação dos dados. A topografia 

da região a ser estudada e variações nas resistividades próximas à superfície podem mascarar as variações 

em profundidade, e a profundidade de imageamento será limitada pela potência elétrica máxima 

introduzida em subsuperfície e pelo comprimento dos cabos (Kearey et al. 2002). 
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O método de eletrorresistividade pode ser aplicado em projetos de engenharia para identificar 

possíveis estruturas de colapso, superfícies de deslizamentos, falhas, fraturas, espessura de solo. Em 

hidrogeologia, auxilia na detecção de plumas salinas, plumas de contaminação, possíveis níveis de água, 

entre outros. 

 

Figura 3.7– Sondagem elétrica vertical mostrando a resistividade aparente como função dos eletrodos de corrente 

com separação AB/2. 

 

Figura 3.8– Exemplo de seção de pseudo-profundidade de variação da resistividade aparente. 

 

3.5- BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 

O balanço hídrico climatológico (BHC) utilizado neste estudo foi desenvolvido por Thornthwaite 

(1948) como forma de quantificar as entradas e saídas de água utilizando médias mensais de temperatura 

do ar e total de precipitação do mês (Varejão-Silva 2006). Para a realização do BHC, Thornthwaite (1948) 
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utilizou o conceito de evapotranspiração potencial (ETP) desenvolvido no trabalho de Thornthwaite & 

Wilm (1944). 

O cálculo do BHC, aprimorado a partir do trabalho de Thornthwaite & Mather (1955), é realizado 

a partir da entrada de dados de precipitação e temperatura do ar obtidos por estações climatológicas. A 

partir deste cálculo obtém-se valores de evapotranspiração potencial (ETP), evapotranspiração real 

(ETR), déficit hídrico (DEF), excedente hídrico (EXC) e armazenamento (ARM). 

O termo evapotranspiração é definido como a quantidade de água perdida em uma superfície 

coberta por vegetação (Thornthwaite & Mather 1955). A evapotranspiração potencial (ETP) representa a 

capacidade potencial máxima de água evapotranspirável em função da temperatura, do tempo/hora de luz 

solar, enquanto a evapotranspiração real (ETR) consiste na quantidade de água efetivamente 

evapotranspirada (Nimer & Brandão 1989). 

Uma parte da umidade é estocada pela precipitação e evapora diretamente para o ar a partir da 

superfície do solo, enquanto outra parte é disponibilizada para as plantas e absorvida pelas raízes, sendo, 

posteriormente, transpirada pelas folhas e caules. Uma parte da água estocada na chamada zona de raízes 

será disponibilizada para recarga ou fornecerá água para drenagens e lagos dependendo da relação entre 

a quantidade de água precipitada e evapotranspirada (Thornthwaite & Mather 1955). 

A diferença entre a precipitação (PRE) e a ETP é definida como precipitação efetiva (PEF) e o 

valor obtido indicará se a quantidade de água precipitada excede ou é deficiente para as demandas 

ambientais. Quando a PEF é positiva, o valor será definido como o excedente hídrico (EXC), enquanto 

valor negativo significará déficit hídrico (DEF) (Nimer & Brandão 1989). 

No cálculo do BHC é possível obter valores de armazenamento (ARM), que é o volume de água 

retido no solo e disponível às plantas, e a negativa acumulada (NEGAC), que representa o déficit 

potencial de água no solo. O ARM apresenta um limite máximo que varia de acordo com as características 

do solo e da vegetação da região. Este limite é denominado de capacidade de campo (CAD) e, assim que 

alcançado, novas entradas de água no sistema passam a constituir o excesso hídrico (Nimer & Brandão 

1989). 

A CAD é bastante variável e é estimada a partir das características de solos e plantas. 

Thornthwaite & Mather (1957) estabeleceram valores de CAD entre 50 a 400 mm (Tabela 3.1). As 

estimativas da CAD são realizadas por meio de análises de mapas de tipo de solos e de cobertura vegetal. 

Apesar destes valores serem disponíveis para muitas áreas, estas informações não devem ser utilizadas 

como valor preciso para o cálculo da capacidade de retenção de água no solo. 

O balanço hídrico, obtido a partir dos valores de entrada e saída de água de um sistema durante 

um período é regido pelo princípio da conservação da massa. Desta forma os quantitativos de entrada e 

saída devem respeitar a seguinte Equação 3.13: 
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 ∆ARM =  PRE − ETR − ESC Equação 3.13 

onde, ΔARM a variação do armazenamento de água no solo, PRE é a precipitação, ETR a 

evapotranspiração real e ESC o escoamento total. 

 

Tabela 3.1 – Valores de capacidade de campo (CAD) estimadas a partir de tipo de solo e variedade vegetal 

(modificado de Thornthwaite & Mather 1957). 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado em 3 etapas, sendo elas: 1) revisão bibliográfica; 2) aquisição e 

tratamento de dados; e 3) modelo conceitual hidrogeológico da Lagoa Grande e seu entorno. 

 

4.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A etapa de revisão bibliográfica compreendeu o levantamento de trabalhos relevantes sobre 

carste, principalmente sobre o uso dos métodos que foram utilizados neste mestrado. A base de dados 

cartográficas geológicas foram obtidas a partir do Projeto Sete Lagoas-Abaeté, folha SE.23-Z-C-II, em 

escala 1:100.00 (Tuller et al. 2010), Geologia e Recursos Minerais da Folha Contagem, SE.23-Z-C-V, 

escala 1:100.000 (CPRM 2014), e pelo doutorado de Galvão (2015) em escala 1:25.000. A topografia foi 

gerada a partir do MDE (Modelo Digital de Elevação) da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) carta SE-23-Z-C, escala 1:250.000. Os arquivos shapefile de hidrografia foram obtidos 

pelo site do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Os dados meteorológicos foram obtidos no 

site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) para o período de 1961 a 2019, e foram utilizados 

para o cálculo do balanço hídrico climatológico. Os dados de poços foram obtidos pelo trabalho de Galvão 

(2015), Magnabosco et al. (2020), assim como em banco de dados do Sistema Integrado de Informação 

Ambiental (SIAM). 

 

4.2 - BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 

O balanço hídrico climatológico (BHC) foi baseado no método de Thornthwaite & Mather 

(1955), a partir de dados climáticos das estações meteorológicas convencional (OMM83586, coordenadas 

19º27’36”S e 44º15’00”W) e automática (A569, coordenadas 19º27’19”S e 44º10’24”W), monitoradas 

pelo INMET. Foi escolhido o período de 1961 a 2019 para análise de dados com o objetivo de identificar 

mudanças significativas que justifiquem a variação abrupta do nível de água na Lagoa Grande nos últimos 

anos. Os dados foram obtidos pelo site do INMET em 23 de janeiro de 2019 (www.inmet.gov.br). 

Foi realizado o balanço hídrico normal, o qual utiliza dados das médias mensais de precipitação 

total (PRE), temperatura do ar (T) e de evapotranspiração potencial (ETP). Para isso, utilizou-se a planilha 

desenvolvida por Rolim et al. (1998), na qual devem ser inseridas o valor de latitude decimal da estação 

meteorológica, os valores mensais de T e de PRE, assim como o valor da capacidade de água disponível 

(CAD). Para a área, foi utilizado a CAD de 150 mm, mesmo valor utilizado por Galvão et al. (2018). 
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A partir da entrada desses dados obtiveram-se os valores da evapotranspiração potencial (ETP) e 

evapotranspiração real (ETR), déficit hídrico (DEF), excedente hídrico (EXC) e armazenamento (ARM), 

além de gráficos que auxiliaram nas interpretações dos resultados. 

Para o cálculo do BHC foram selecionados os anos que tiveram medidas de precipitação e 

temperatura média para todos os meses, de forma que a evapotranspiração potencial (ETP) não fosse 

subestimada. O BHC foi realizado ano a ano para verificar se ocorreram grandes variações climáticas que 

justificassem a diminuição no volume de água da Lagoa Grande. Ressalta-se que parte da década de 1980 

e início da década de 1990 não possuem dados de monitoramento para comparação com todo o período 

analisado. 

Além do BHC, para verificar as variações climáticas, identificaram-se os anos-padrões para a 

série de dados levantadas. Segundo Monteiro (1973), anos-padrões são determinados em função das 

características da pluviosidade anual e classificados em seco, habitual e chuvoso. Para a classificação, 

foram levantados e selecionados os dados de PRE para os anos os quais houve medidas de pluviometria 

em todos os meses do ano. A partir dos valores totais mensais e anuais de chuva, calculou-se a média 

anual pluviométrica do período e o desvio padrão. Neste trabalho, calculou-se o valor do desvio padrão 

e utilizou-se um desvio para mais e outro para menos da média pluviométrica, a fim de delimitar os anos-

padrões habituais, chuvosos e seco. 

A determinação dos anos-padrões é realizada considerando-se a uniformidade na distribuição dos 

totais de PRE ao longo dos meses e as médias mensais ao longo dos anos. Um ano-padrão chuvoso, neste 

trabalho, será o ano em que o total de PRE ficou acima do valor médio somado a um valor de desvio 

padrão, e os valores mensais de chuva daquele ano, acima das médias mensais. Um ano-padrão seco será 

o que tiver o total de PRE abaixo do valor médio diminuído de um desvio padrão, e valores mensais de 

pluviometria abaixo dos valores médios mensais. O ano-padrão habitual será aquele que teve o total de 

PRE mais próximo do valor médio de PRE e distribuição da pluviometria mensal mais uniforme em 

relação à média mensal da PRE. 

 

4.3 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O levantamento topográfico foi feito a partir de uma imagem SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) de resolução de 90 m de Sete Lagoas obtido no Projeto Brasil em Relevo da EMBRAPA, em 

20 de agosto de 2018, pelo site www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/download/mg/se-23-z-c.htm. 

Foi gerado o Modelo Digital de Elevação (MDE) com acurácia vertical de 16 m com auxílio do software 

Arcgis. A partir do MDE foram extraídas as curvas de níveis, para isso utilizou-se a ferramenta Contour 

na aba Surface do Spatial Analyst Tools no ArcToolbox. Na ferramenta Contour, item Contour Interval 

foi escolhido o espaçamento de 1 m entre cada curva de nível. 
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4.4 - SUPERFÍCIE POTENCIOMÉTRICA 

As superfícies potenciométricas foram determinadas a partir de dados dos níveis estáticos (NE) 

e dinâmico (ND), fornecidos pelo SAAE e pelo SIAM (Tabela 4.1, Figura 4.1), bem como por medições 

de nível realizadas por Magnabosco et al. (2020). Foram construídos dois mapas de superfície 

potenciométricos diferentes: 1) Mapa NE - uma representação do período entre 1991-2008, antes da maior 

parte do uso e ocupações do solo ao redor da lagoa; e 2) mapa ND - uma representação do ano de 2017 

relacionada às taxas de bombeamento de poços instalados após essas ocupações. O objetivo foi analisar 

possíveis mudanças nas linhas equipotenciais das águas subterrâneas e suas direções de fluxo causadas 

pelo aumento no consumo local de águas subterrâneas. 

Os poços selecionados foram aqueles com coordenadas X e Y, descrições litológicas, medidas 

do nível da água e vazão de extração de água subterrânea do aquífero cárstico Sete Lagoas, Tabela 4.1. 

Os níveis de água considerados neste trabalho foram relacionados à estação seca, uma vez que os valores 

de ND utilizados por Magnabosco et al. (2020) também foram medidos no período seco. Assim, 

considerando o mesmo período, as variações sazonais do nível da água são evitadas tornando mais 

apropriada a comparação entre mapas temporalmente distintos. 

A determinação das cargas hidráulicas (h) foi feita pelas diferenças entre os valores da cota do 

poço e os respectivos NE e ND. As elevações do terreno (Tabela 4.1) foram extraídas via MDE (Modelo 

Digital de Elevação). A interpolação de cada h gerou duas superfícies potenciométricas distintas, uma 

considerando o NE e a outra contando apenas com o ND. Em seguida, as coordenadas X e Y e os valores 

de h foram interpolados pelo método de krigagem, usando o software Surfer 12, com o objetivo de 

elaborar mapas de isolinhas de h, representando as superfícies potenciométricas. Esses mapas primários 

foram posteriormente refinados e ajustados em um software de design gráfico, resultando nos mapas 

finais. 
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Tabela 4.1 – Dados de poços tubulares selecionados para os mapas de superfície potenciométrica e os respectivos 

valores de vazão. 

ID X Y 
H (SRTM) 

Embrapa 

Prof 

(m) 

NE 

(m) 

ND 

(m) 

Vazão  

Outorga 

m3/d 

PT-61 581166,4 7853954,7 729 120 724  129,6 

PT- 63 582131,5 7854534,4 717 80 699  295,2 

PT - 64 582307,7 7854779,5 717 111  673,5 4.428 

PT-66 582424,1 7854717,5 716,5    1.180,8 

PT-73 584152,3 7851279,0 748,5   710,7  

PT-74 584303,4 7851773,2 747,5    360 

PT-75 584804,4 7852278,1 746,5 150 715,1 710,3 3.408 

PT-77 583314,4 7851700,9 734,5   721  

PT-92 583113,1 7858679,8 719,5 130 671,5 617,5  

PT-93 582761,5 7858343,3 718 130  616  

PT-110 582534,6 7858682,4 695,5 220  593,5 844,8 

PT-116 582425,9 7855117,1 710    2112 

PT-121 586911,9 7853368,9 740,5 88  698 2.376 

PT-124 581080,0 7854201,0 738 200  731,7 1.056 

PT-126 582101,2 7854529,6 718 93  668 864 

PT-151 583072,4 7857889,7 722,5 132   2.376 

P1 582324,0 7858529,0 699,5 139  615,45 1.760 

P2 582279,0 7858302,0 697,5 225  591,47 960 

P3 582682,0 7857750,0 732,5    208 

P4 582336,0 7858064,0 707,5 220  607,92 1.760 

P5 582537,0 7858076,0 716,5 250  599,66 1.520 

P6 582577,0 7858334,0 707,5 210  566,63 1.424 

P7 582677,6 7859142,9 691   615,27 960 

P8 582883,5 7859510,8 689,5   584,66 1.600 

P9 582577,0 7857739,0 730 376  566,14 780,8 

P10 582218,0 7857863,0 699,5 274  588,1 1.760 

P11 584390,4 7858249,7 732,5 294   18 

P12 581133,9 7855814,6 724 100  689 132 

P13 583845,8 7851197,4 767 118    

P14 583879,2 7854317,4 709 53   8 

P15 583663,4 7854638,1 715,5 100 691,5 681,5 14,0 

P16 588118,5 7855465,3 681 60 678   
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Figura 4.1 – Localização dos poços com dados de níveis estático (NE) e níveis dinâmicos (ND), vazões outorgadas. 

Localização dos perfis de caminhamento elétrico e de SEVs e dos poços analisados no teste de bombeamento. 

 

4.5 - MAPAS DE OCUPAÇÃO E VAZÃO 

Foram construídos mapas de evolução temporal relacionando ocupação urbana, industrial e 

agrícola e taxas de bombeamento ao redor da Lagoa Grande considerando o período de 1985 a 2019. 

Os mapas de evolução da ocupação urbana, industrial e de agricultura foram construídos com 

base em imagens disponíveis no Google Earth. As manchas urbanas, industriais e de agricultura foram 

delimitadas em um raio de 5 km do centro da Lagoa Grande. Para a verificação na variação no espelho 

d’água, a lagoa foi delimitada e a área calculada com auxílio do ArcGis. De forma comparativa, foram 
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inseridos nestes mapas os poços conforme o ano de instalação, a fim de verificar como a expansão da 

ocupação na área resultou em demanda por água. 

Para a construção do mapa de vazões, foram levantados poços de abastecimentos públicos e 

particulares ativos que possuem vazões outorgadas (m3/h) e período de uso diário (Tabela 4.1). A partir 

desses dados foram calculadas as vazões retiradas por dia e estas classificadas de acordo com o tipo de 

uso e valores de vazões explotadas. Ressalta-se que este levantamento é uma aproximação dos volumes 

explotados na área, uma vez que nem todos os poços ativos possuíam dados suficientes para o cálculo de 

vazão ou até mesmo outorga de uso. Com esses valores aproximados calculou-se a Disponibilidade 

Efetiva Atual (DEA) que considera o volume atualmente explotado nos poços existentes (Costa 1998). 

 

4.6 - TESTE DE AQUÍFERO 

Foi realizado um teste de bombeamento no poço PT-64 próximo à Lagoa Grande, distante 

aproximadamente 133 m em linha reta do poço de observação PT-66 (Figura 4.1). O poço bombeado está 

aproximadamente 2 km de distância do centro da lagoa. Foram selecionados os mesmos poços testados 

por Galvão (2015) para poder comparar os dados obtidos pelo autor com os desta pesquisa e verificar se 

houve modificações significativas nos parâmetros hidráulicos. 

O bombeamento serviu para determinar os seguintes parâmetros hidrodinâmicos: condutividade 

hidráulica (K), transmissividade (T) e coeficiente de armazenamento (S). O método adotado para 

interpretação foi o de Theis (1935). Apesar desse método ser aplicado classicamente em aquíferos 

porosos, homogêneos, isotrópicos, é possível utilizá-lo em aquíferos cársticos, porém os valores 

calculados são representativos apenas para as condições ao redor do poço testado (Feitosa et al. 2008). 

Para a realização do teste de bombeamento foi necessário que o poço bombeado e os demais 

poços do entorno fossem desligados por, no mínimo 24 h, a fim de recuperar o nível d’água. Após o 

período de recuperação foi realizado o pré-teste, para definir a vazão ótima para o bombeamento e prever 

os níveis estático e dinâmicos. Nesta fase também foi definido o poço a ser utilizado como de observação. 

Após o pré-teste, iniciou-se o bombeamento com vazão constante pré-determinada (Q = 145 

m³/h). O bombeamento teve a duração de 72 h e para a verificação do controle da vazão, utilizou-se um 

medidor de vazão ultrassônico Handheld Ultrasonic Flowmeter e a medição do rebaixamento tanto no 

poço de bombeamento quanto no poço de observação foi realizado com auxílio de medidores de nível 

d`água manuais. O tempo entre as medições foi controlado por cronômetro e os dados registrados em 

planilha específica. Nesta mesma planilha foram anotados dados como hora do início do teste, distância 

entre os poços bombeado e de observação. Toda a água bombeada no teste foi coletada nas caixas d`água 

do SAAE.  
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O objetivo deste teste era gerar o máximo de estresse no aquífero de forma que o cone de 

rebaixamento e seu respectivo raio de influência evoluíssem até a lagoa. A hipótese estabelecida era se 

um teste de bombeamento sob regime de fluxo transitório mudar para um estado estacionário, ou seja, 

quando o rebaixamento no aquífero se estabiliza em um equilíbrio dinâmico, isso pode indicar uma 

possível conexão hidráulica entre a lagoa, o aquífero e o poço bombeado (Freeze &Cherry 1979, Fetter 

1994). 

 

4.7 – ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS 

Concomitante ao teste de bombeamento, foram amostradas 14 alíquotas de água no poço PT-64 

para análise dos isótopos estáveis Deutério e O18. O objetivo do teste foi verificar se a assinatura isotópica 

da Lagoa Grande se correlaciona à assinatura isotópica das águas coletadas no poço PT-64 durante o teste 

de bombeamento. Foram coletadas também mais duas amostras, uma no poço PT-110 e outra no centro 

da Lagoa Grande (Figura 4.1). 

As amostras foram coletadas em frasco âmbar de 30 mL, completamente preenchidos, evitando 

a formação de bolhas de ar no interior a fim de evitar o fracionamento isotópico, após, foram conservadas 

a temperatura de 4ºC conforme os procedimentos de Martins et al. (2010) e analisadas no laboratório de 

geoquímica do DEGEO/UFOP. As leituras foram realizadas no espectrômetro de massa Thermo 

Finningan Delta V avançado (IRMS) acoplado ao GasBench II, processado pelo Sistema de 

Gerenciamento de Informações do Laboratório (LIMS), e previamente calibrado com o padrão VSMOW 

(Vienna Standard Mean Ocean Water). Os resultados foram expressos como δ18O e δ2H, onde δamostra (‰) 

= [(Ramostra/Rpadrão)-1]x1000, onde R é D/H e 18O/16O. A precisão das análises são +/- 0.2‰ para δ18O e 

+/- 1.0‰ para δ2H. O fator de fracionamento utilizado foi 0,9981 para δ18O e 2,7365 para δ2H para a 

correção dos dados brutos. 

Após as análises, as amostras foram comparadas à GMWL (Global Meteroric Water Line) 

desenvolvida por Rozansky (1993), disponível no IAEA (International Atomic Energy Agency) e à Reta 

Meteórica Local de Belo Horizonte (BHMWL), operada pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN). A GMWL é linearmente construída pela equação δ2H = 8,17δ18O+11,27, e é um 

aprimoramento da reta meteórica de Craig (1961), de equação δ2H = 8δ18O+10. A BHMWL foi 

considerada a reta local porque os dados coletados na cidade de Belo Horizonte (altitude 850 m), a cerca 

de 70 km a sudoeste da área de estudo (altitude 740 m), apresentam semelhanças em relação à altitude e 

clima, além de estar próxima à área de estudo. 
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4.8 - MÉTODO ELÉTRICO 

O levantamento geofísico compreendeu a aquisição de seções de eletrorresistividade por meio da 

técnica de caminhamento elétrico e sondagem elétrica vertical (SEV). Na área do entorno da Lagoa 

Grande foram realizados 10 perfis de caminhamento elétrico e 5 SEVs (Figura 4.1). A locação das seções 

e das sondagens foram feitas inicialmente a partir de estudos prévios por meio de levantamento de 

imagens de satélite e visitas à área de estudo. As seções foram posicionadas em locais secos e passíveis 

de encontrar condutos cársticos e/ou estruturas associadas a estes em subsuperfície. 

Os perfis geoelétricos adquiridos no entorno da lagoa possuem comprimentos que variam de 235 

a 315 m de comprimento, com espaçamento entre os eletrodos de 5 m e locados espacialmente conforme 

a Figura 4.1. O arranjo escolhido para as aquisições do caminhamento elétrico foi o Dipolo-Dipolo por 

apresentar boa resolução lateral em vários níveis de profundidade (Braga 2006). Neste trabalho foi 

utilizado o resistivímetro Terrameter SAS1000, fabricado pela ABEM Instrument. Este equipamento 

possui a capacidade de fazer leituras automáticas em até 64 eletrodos por perfil. Para as aquisições foram 

utilizados eletrodos de aço acoplados ao solo e ligados a cabos multicanais. Os eletrodos foram molhados 

em suas bases, após serem fixados no terreno, com uma mistura de água e cloreto de sódio como forma 

de diminuir a resistividade do contato eletrodo/solo. 

As SEVs foram realizadas com o mesmo equipamento, porém com arranjo Schlumberger. Neste 

método os eletrodos de corrente são deslocados em relação a um ponto central, abaixo do qual se 

considera a amostragem da resistividade. A separação máxima entre os eletrodos de corrente foi de 200 

m (AB =200 m). Durante as medidas, quando a abertura entre os eletrodos de corrente (AB) apresentava 

ΔV/I nos eletrodos de potencial (MN) menor que 15Ω executou-se o procedimento chamado 

“embreagem” (Braga 2006) que consiste em aumentar a distância entre os eletrodos de potencial (MN), 

com superposição de duas medidas em distâncias anteriormente realizadas. 

Todas as seções e SEVs foram acompanhadas por ficha de campo nas quais foram anotadas 

particularidades de cada ponto, como variações litológicas, presença de sumidouros, variações na 

vegetação etc. Os dados obtidos em campo para os perfis de caminhamento elétrico foram armazenados 

no próprio resistivímetro. Estes dados foram descarregados em computador e processados com auxílio 

do software RES2DINV, da Geotomo. O RES2DINV é um programa que faz a inversão dos dados de 

forma que as isolinhas de resistividade possam definir com maior precisão a profundidade em 

subsuperfície e o formato das estruturas causadoras de anomalias. A inversão é baseada em cálculo 

analítico da matriz de sensibilidade para um semi-espaço homogêneo e a matriz de sensibilidade é 

recalculada usando o método de elementos finitos a cada iteração. No final do processo os dados de 

campo são comparados com a seção de pseudo-profundidade sintética resultante da simulação feita pelo 

programa, sendo que o modelo é considerado satisfatório quanto mais se assemelham as seções de 

pseudo-profundidade, as seções de campo e a sintética. Após o processamento, as seções de pseudo-
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profundidade são analisadas e interpretadas com auxílio de software de design gráfico. 

Os dados obtidos para a SEV são registrados em planilha e posteriormente tratados no software 

IPI2win (Bobachev 2002). Este programa calcula os valores de K e ρa segundo o arranjo escolhido a 

partir das medidas obtidas no campo. É gerado uma curva de resistividade a qual é ajustada a uma curva 

de resistividade aparente. Para melhor ajuste um número de camadas é introduzido ao modelo de forma 

que as curvas coincidam da melhor forma possível e tenha a diminuição do erro quadrático médio. 

 

4.9 - MODELO E PERFIS GEOLÓGICOS 

Para a construção do modelo hidrogeológico conceitual foram levantados dados de 27 descrições 

de perfis de poços fornecidos pelo SAAE e SIAM além da análise de mapas geológicos e topográficos 

dos trabalhos de Tuller et al. (2010), Galvão et al. (2015, 2016) e Magnabosco et al. (2020). Estes dados 

e mapas auxiliaram nas construções das seções geológicas, assim como na determinação dos contatos 

geológicos em subsuperfície e horizontalmente. 

Todos os dados levantados foram trabalhados no software de modelagem implícita Leapfrog 3D. 

Foi criado um modelo de camada utilizando a ferramenta de Cronologia de Superfície em bloco de 

aproximadamente 7,8 x 7,8 x 0,4 km. No modelo criado foram inseridas as seguintes litologias (da base 

para o topo): granito-gnaisse do Complexo Belo Horizonte, calcários da Fm. Sete Lagoas, siltitos da Fm. 

Serra de Santa Helena e solo representando os sedimentos inconsolidados cenozoicos. 

Com o modelo finalizado foram realizados recortes para a verificação dos perfis 

litoestratigráficos na área. No total foram retirados 5 perfis que posteriormente foram tratados em 

software de design gráfico. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Os resultados e discussão são apresentados em formato de artigo científico submetido a uma 

revista internacional, conforme abaixo: 

 

Karst Hydrogeological Controls and Anthropic Effects in the Lake Grande, Sete Lagoas, Brazil 

Michele Alves¹, Paulo Galvão², Paulo Aranha² 1 

Abstract 

 

The reduction in the volume of surface water bodies can sometimes be associated with hydraulic 

connections to groundwater resources. This is an issue that can occur in karst regions, especially those 

that use groundwater for supply. This paper analyzed the possible karstic hydrogeological controls and 

anthropic effects that resulted in the depletion of a 1 km² lake in the municipality of Sete Lagoas, Minas 

Gerais, Brazil. For this, several techniques were used and associated: long-term pumping test with stable 

isotopic samplings (18O and 2H), for hydraulic connections and estimation of groundwater-lake water 

mixture proportion); geophysical surveys (electrical resistivity image, and vertical electrical sounding, 

for mapping subsurface discontinuities); potentiometric maps of static and dynamic levels (for 

groundwater level variations); urban-industrial expansion with overall well-pumping rates; 

climatological water budget from 1961 to 2019 (for climate change analyzes); and a 3D-karst 

hydrogeological modeling. Results show climatic variation combined with urban-industrial expansion 

increases the demand for water in the region and directly impacts local potentiometric surfaces, and hence 

the lake water level. Geophysical surveys show the lake is karstically structured originating flowpaths for 

water infiltration and mixing. Pumping test shows a drawdown stabilization, from a transient-flow regime 

to a steady-state, indicating a hydraulic connection with a different water source that isotopically is more 

evaporated (common in surface water), which contributes to 13% to the mixture. 

 

Keywords: karst, lake depletion, environmental isotopes, electrical resistivity, hydraulic parameters. 
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5.1 – INTRODUCTION 

Surface water scarcity conditions caused by industrial growth and urbanization have particularly 

affected the groundwater extraction. Around 20% of the Earth's surface is composed of carbonate rocks, 

in which 20-25% of the population depends almost entirely on the waters from karst aquifers (Ford and 

Williams 2007). For this reason and because of the complex nature of karst systems, due to surface and 

groundwater strong connections, karst hydrological studies are particularly important. Characterize this 

type of aquifer is quite difficult due to heterogeneous and anisotropic features and, despite several studies 

in karst regions around the world, the results cannot always be extrapolated to other known karst regions 

(White 1993, Goldscheider and Drew 2007). 

Several hydrogeological effects can occur in karst regions, such as terrain subsidence/collapse, 

or by natural conditions or induced/accelerated by human activities (Newton 1976, 1987, LaMoreaux and 

Newton 1986, LaMoreaux 1997, Galve et al. 2009, Galvão et al. 2015). Karst systems are also more 

vulnerable to contamination, where such contaminant load can reach rapidly the aquifer through fractures 

or conduits (Goldscheider and Drew 2007, Galvão et al. 2017). Another issue is the depletion or 

considerable reduction of discharge in conduits, springs, ponds, or lakes due to groundwater overuse 

(Ford and Williams 2007, Goldscheider and Drew 2007, Kresic 2013). 

Some studies about interactions between groundwater and lakes in karst terrain have been made. 

It is the case of Lake Barco, Florida, an acidic seepage lake in the mantled karst studied by Katz and 

Bullen (1996). Combining the use of 87Sr/86Sr ratio with stable isotopes (18O, D, 13C) as tracers, they noted 

a strong mixing between lake water leakage and groundwater near the lake. Motz (1998), also in Florida, 

developed a method for quantifying vertical leakage and vertically averaged conductance to investigate 

the apparent association between relatively large vertical conductance and lake level instabilities in karst 

areas. Roningen and Burbey (2012), in Mountain Lake, Virginia, studied the causes of the complete 

drying up of the lake. In part, the lake’s water level depends on winter rains and ice melting, as well as 

changes in hydraulic parameters that occur over time influencing the continuity of the local flow.  

The municipality of Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil, emplaced over limestone rocks from the 

Sete Lagoas Formation (Bambuí Group), depends almost entirely on groundwater for supply from the 

Sete Lagoas Karst Aquifer (Pessoa 1996, Galvão et al. 2015). The population and industrial growth 

associated with the inefficient planning for urban expansion has already caused a series of geotechnical 

problems, most of which occurred in the central urban area, a region with greater groundwater 

exploitation (Silva 1988, Galvão et al. 2015). 

In addition, these unexpected expansions, possibly associated with climate change, 

overexploitation, and karst features (e.g. sinkholes and shallow conduits) could impact in the water levels 

of local lakes. In a specific case, Assunção (2019) studied the 0.13 km² Lake Matadouro, a former 
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perennial lake in the central urban area. The lake is an important aquifer recharge zone which is being 

influenced by regional karst hydrodynamics. The main justification for the current lake intermittence is 

related to the significant cone of depression in the urban area due to groundwater overuse. Some evidence 

indicated changes in groundwater flow directions around the lake towards tubular wells during pumping 

tests, as well as the association of the lake's droughts with the urban growth around it. 

In the case of the Lake Grande, of about 1 km2 and located in the northeast of the municipality 

(Fig. 5.1), in the last 15 years its water levels have been decreasing continuously and significantly. This 

situation requires special attention, as it is the largest lake in terms of area and volume in Sete Lagoas. In 

addition, the lake is important in terms of landscape and recharge of the local karst aquifer (Galvão et al. 

2017). It is notable that the surrounding area of the lake has also undergone a rapid urban and industrial 

growth in the last 15 years, which raises assumptions of a direct correlation between these events and the 

decrease in the lake water level. 

According to these issues, the goal of the paper is to verify if the urban-industrial expansion 

combined with the high demand for groundwater, climate change, as well as the presence of karst features 

that can result in hydraulic connections between the Lake Grande and surroundings tubular wells has 

caused the almost depletion of this lake. For this, an association of long-term pumping test with stable 

isotopic samplings (18O and 2H) was made for hydraulic connections and estimation of groundwater-lake 

water mixture proportion, geophysical surveys (electrical resistivity image, and vertical electrical 

sounding, for mapping subsurface discontinuities) and analyzes of hydrogeological and climatological 

databases were performed for a 3D-karst hydrogeological conceptual model. 

 

5.2 – SITE DESCRIPTION 

The municipality of Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil, is about 70 km northwest of Belo 

Horizonte, the state capital, and has a population greater than 240,000, over an area of 538 km2 (IBGE 

2020). The major population density is in the central, west-central, and north-central areas. The Lake 

Grande, the study area, is northeast of the municipality and has an area of about 1 km2 and it is surrounded 

by factories in the north-northwest and by urban areas in the south-southwest (Fig. 5.1). In relation to 

land use and occupation, the urban area had a significant growth mainly from the 2000’s, when industrial 

and mineral parks were expanded, changing the demographic and socioeconomic data (Santos 2016). The 

public water supply comes mostly from groundwater extracted from 110 public tubular wells managed 

by the Water Supply and Sewage Service (SAAE) [Serviço Autônomo de Água e Esgoto]. The rest of the 

supply is extracted from the Velhas river and treated at the Sete Lagoas Water Treatment Station (Velhas 

River System).  
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Geologically, the area is in the São Francisco Craton, where argillo-carbonated sediments from 

the Sete Lagoas and Serra de Santa Helena formations were deposited originating the Bambuí Group 

(Ribeiro et al. 2003). The basement (Belo Horizonte Complex) outcrops in the SW and SE portions of 

the municipality and it is composed of gneissic rocks associated with granitoids and migmatite zones 

(Tuller et al. 2010, Galvão et al. 2016). Overlying the basement, the Sete Lagoas Formation, which 

outcrops in the SE, central, W portions and in the Santa Helena Ridge foothills, is divided into the 

members Pedro Leopoldo (base) and Lagoa Santa (top). The Pedro Leopoldo Member is composed of 

fine limestones, dolomites, marlstones, and pelites and has dissolution macrostructures, usually in 

bedding planes and, locally, in subvertical fractures. The Lagoa Santa Member, composed of medium-

grained black limestones, presents dissolution structures in grottos and caves indicating paleoconduits 

(Galvão et al. 2015). The Serra de Santa Helena Formation, in NW, N, and NE of the municipality, is 

composed of slates, marbles, siltstones, and claystones, as well as quartz veins filling fractures. The 

Cenozoic unconsolidated sediments, mostly in the central region, cover the Sete Lagoas and Serra de 

Santa Helena formations and are composed of sandy-clayey sediments with gravel levels; semi-

consolidated clay-sandy materials; and fine to coarse sand (Tuller et al. 2010, Galvão et al. 2016). 

The geomorphology is related to the karst geology, where sinkholes, caves, lakes, ponds, and 

poor drainage systems occur. The presence of sinkholes in a context of karst is an indirect evidence of 

the existence of karstified limestones in subsurface. It is also common wavy and hilly relief patterns, with 

water lines embedded between cliffs and valleys related to the rocks of the Serra de Santa Helena 

Formation (Pessoa 1996). 

Hydrogeologically, there are three types of aquifers: karst, fractured and granular, with karst 

being the most important (Pessoa 1996). The karst aquifer is formed by the Sete Lagoas Formation, 

consisting of fine limestones from the Pedro Leopoldo Member and medium-grained limestones from the 

Lagoa Santa Member. The recharge zones are mainly sinkholes and cave entrances (autogenic) and 

through areas where limestones are covered by Cenozoic unconsolidated sediments (allogenic). The local 

precipitation, during a limited period from October to December, is the main recharge source. Most fluids 

migrate and store in tertiary porosities, characterized by solutionally enlarged bedding planes. Less 

frequently, water can also flow through enlarged subvertical fractures (Galvão et al. 2015, 2017). The 

groundwater regional flow follows the general bedding planes of NE orientation; however, a deviation of 

the groundwater direction in the central urban area of the municipality is noted due to the high 

concentration of wells that generates a large cone of depression (Galvão et al. 2015). 
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Figure 5.1 – Locations, in UTM coordinates, of the municipality of Sete Lagoas showing the general geology and 

karst features (caves entrances and sinkholes), and the Lake Grande emplaced over Cenozoic unconsolidated 

sediments. The zoom-in shows the lake limits, the urban area in the south, and factories north-northwest of the lake. 

In the bottom, satellite images (during climate dry season – between May and September) detailing the lake 

depletion through almost 15 years. 
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5.3 – MATERIALS AND METHODS 

To better understand the karst hydraulic connections between the Lake Grande and the local 

aquifer and the possible consequences from urbanization and/or climate changes, several methods were 

run, which is presented sequentially followed by the approach to data integration, and in Fig. 5.2. 

 

 5.3.1 – Climatological water budget analysis 

Climatological water budgets (CWB) were made based on the Thornthwaite & Mather (1955) 

method, according to the equation P = Q + E + ΔS, where: P is the precipitation (mm); Q is the stream-

flow, or surface runoff (mm); E is the evapotranspiration (mm); and ∆S is the changes in storage in soil, 

or in bedrock (mm). Calculations were carried out year by year, from 1961 to 2019, to identify significant 

climatological changes that possibly would justify a water level variation in the Lake Grande. 

For this, data from conventional (Code OMM83586, geographic coordinates 19º27'36”S and 

44º15'00”W) and automatic (Code A569, geographic coordinates 19º27'19”S and 44º10’24”W) climate 

stations monitored by INMET (https://mapas.inmet.gov.br/) were used. The parameters considered for 

CWB were monthly mean values of total precipitation (PRE, mm) and temperature (T°C), and a value of 

field capacity of soil of 150 mm, the same value used by Galvão et al. (2018). Only years with PRE and 

T data for all months were selected to not underestimate values of potential evapotranspiration (PET, 

mm), actual evapotranspiration (AET, mm), water deficit (WD, mm), water excess (WE, mm), and 

change in storage (ΔS). 

Moreover, standard-years have been identified. According to Monteiro (1973), standard-years 

are determined based on the annual PRE features and they can be classified as dry, habitual, and rainy. 

The determination of the standard-years was carried out considering the uniformity in the distribution of 

the total PRE values over the months and the monthly mean values over the years. To be classified as a 

habitual standard-year, the total PRE must be closer to the average PRE value and the monthly rainfall 

distribution must be more uniform than the monthly PRE average. A rainy standard-year is considered 

the total PRE value above the average one plus the standard deviation value and the monthly rainfall 

values for that year above the monthly averages. A dry standard-year is considered the total PRE below 

the average one minus the standard deviation value and the monthly rainfall values below the monthly 

averages. 

 

 5.3.2 – Potentiometric surface analysis 

Potentiometric surfaces were determined from data of static water levels (SWL) and dynamic 

water levels (DWL), provided by SAAE and Integrated Environmental Information System (SIAM) 

[Sistema Integrado de Informação Ambiental] (Table 5.1), as well as by level measurements made in 
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2017 by Magnabosco et al. (2020). Two different potentiometric surface maps were made: 1) SWL map 

– a representation of the period between 1991-2008, before most of the land and use occupations around 

the lake; and 2) DWL map – a representation of the year 2017 related to well pumping rates from wells 

installed after these occupations. The objective is to analyze possible changes in the equipotential lines 

of groundwater and their flow directions caused by the increase in local groundwater consumption. 

The wells selected were those with X and Y coordinates, lithological descriptions, water level 

measurements, and extracting groundwater from the Sete Lagoas Karst Aquifer (this one based on the 

well depth related to geological cross-sections) (Table 5.1). The water levels considered were related to 

the dry season, since the DWL values used by the Magnabosco et al. (2020) were also measured in the 

dry period. Thus, considering the same period, water level seasonal variations are avoided and the 

comparison between maps of different years is more appropriated.  

The determination of hydraulic heads (h) were made by the differences between values of well 

terrain elevation and the respective SWL and DWL. The terrain elevations (Table 5.1) were extracted via 

DTM (Digital Terrain Model) from an SRTM image (Shuttle Radar Topography Mission) (EMBRAPA, 

2005) using the ArcGIS 10 software. The interpolation of every h generated two distinct potentiometric 

surfaces, one considering SWL and the other counting only DWL. Then, X and Y coordinates and values 

of h were interpolated by the kriging method using the Surfer 12 software aiming to elaborate h isoline 

maps, representing potentiometric surfaces. These primary maps were later refined and adjusted on a 

graphic design software, resulting in the final maps. 

 

 5.3.3 – Time evolution of land occupation, pumping rate and lake water level 

Maps of time evolution relating urban, industrial, and agricultural occupations, and well pumping 

rates (Table 5.1) around the Lake Grande considering the years 1985, 1995, 2005, 2015, and 2019 were 

developed and analyzed (Fig. 5.2).  

The maps of urban, industrial, and agricultural occupations were based on images available on 

Google Earth. The occupation areas were delimitated considering a radius of 5 km from the center of the 

Lake Grande. The lake water level area was firstly delimited considering the year 1985 when the lake 

was considered completely full of water, and the areas for the following years 1995, 2005, 2015, and 

2019 were also delimitated to be compared to the year 1985. All the areas were calculated using ArcGIS 

10 tools.  

Regarding pumping rates, only public and private wells in operation and with license were 

considered. Comparatively, these wells were inserted in the maps according to the year of installation to 

verify how the expansion of occupation in the area resulted in demand for water and in the decrease of 

lake water level. 
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Table 5.1 – Data of tubular wells selected for potentiometric surface maps (terrain elevation, well depth, static water 

level – SWL, and dynamic water level – DWL) and their respective discharge flows (Q). 

ID X Y 
Terrain elevation 

(m) 

Well depth 

(m) 

SWL 

(m) 

DWL 

(m) 

Q 

(m3/d) 

PT-61 581166 7853954 729 120 724 - 129.6 

PT-63 582131 7854534 717 80 699 - 295.2 

PT-64* 582307 7854779 717 111 - 673.5 4,428 

PT-66** 582424 7854717 716.5 - - - 1,180.8 

PT-73 584152 7851279 748.5 - - 710.7 - 

PT-74 584303 7851773 747.5 - - - 360 

PT-75 584804 7852278 746.5 150 715.1 710.3 3,408 

PT-77 583314 7851700 734.5 - - 721 - 

PT-92 583113 7858679 719.5 130 671.5 617.5 - 

PT-93 582761 7858343 718 130 - 616 - 

PT-110 582534 7858682 695.5 220 - 593.5 844.8 

PT-116 582425 7855117 710 - - - 2,112 

PT-121 586911 7853368 740.5 88 - 698 2,376 

PT-124 581080 7854201 738 200 - 731.7 1,056 

PT-126 582101 7854529 718 93 - 668 864 

PT-151 583072 7857889 722.5 132 - - 2,376 

P-1 582324 7858529 699.5 139 - 615.45 1,760 

P-2 582279 7858302 697.5 225 - 591.47 960 

P-3 582682 7857750 732.5 - - - 208 

P-4 582336 7858064 707.5 220 - 607.92 1,760 

P-5 582537 7858076 716.5 250 - 599.66 1,520 

P-6 582577 7858334 707.5 210 - 566.63 1,424 

P-7 582677 7859142 691 - - 615.27 960 

P-8 582883 7859510 689.5 - - 584.66 1,600 

P-9 582577 7857739 730 376 - 566.14 780.8 

P-10 582218 7857863 699.5 274 - 588.1 1,760 

P-11 584390 7858249 732.5 294 - - 18 

P-12 581133 7855814 724 100 - 689 132 

P-13 583845 7851197 767 118 - - - 

P-14 583879 7854317 709 53 - - 8 

P-15 583663 7854638 715.5 100 691.5 681.5 14 

P-16 588118 7855465 681 60 678 - - 

- no data; * pumping well; ** observation well. 
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 5.3.4 – Long-term well pumping test associated with stable isotopes 

A 72 hour pumping test was carried out in July 2019 in the pumping well PT-64, about 2 km 

from the center of the Lake Grande, to measure the evolution of the groundwater drawdown in the 

observation well PT-66, 133 m from the pumping well (Fig. 5.2). The constant pumping rate (Q) was 145 

m³/h, and for pumping rate control, an ultrasonic flowmeter (model DUS-TT-P) was used. The test 

determined the following hydrodynamic parameters: hydraulic conductivity (K), transmissivity (T) and 

storativity (S), by using the Theis (1935) method for interpretations. Despite the method is applied 

classically in porous-media aquifers, it is possible to use it in karst area if the values represent only the 

conditions around the tested well (Goldscheider and Drew 2007).  

The objective was to generate maximum stress in the aquifer, so the cone of depression and its 

respective radius of influence possibly evolve until the lake. The hypothesis established is: if a pumping 

test under transient-flow regime change to a steady-state, that is, when drawdown in the aquifer stabilizes 

in a dynamic equilibrium, it could indicate a possible hydraulic connection between lake, aquifer and 

pumping well, when the water extracted from the aquifer is equal to the flow rate indicating a new 

contribution of water from another source (Freeze and Cherry 1979, Fetter 1994). 

Concomitant with the pumping test, 14 samples were collected in the pumping well PT-64 for 

stable isotopes analysis of 18O and 2H to verify whether the isotopic signature of the Lake Grande 

correlates with the isotope signature of the groundwater in the PT-64 during the test. Two more localized 

samples were collected in the PT-110 and in the Lake Grande for isotope comparisons (Fig. 5.2). Samples 

were collected in a pre-cleaned amber vial (30 mL), completely filled with sample, avoiding air bubbles 

inside and stored in coolers at 4°C to avoid isotopic fractionation, according to IAEA/WHO (2004) and 

analyzed at the Department of Geology, Federal University of Ouro Preto, Brazil. 

The samples were run on a Thermo Finningan Delta V advance Mass Spectrometer (IRMS) 

coupled to GasBench II, processed by the Laboratory Information Management System (LIMS), and 

previously calibrated relative to the Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW). The results were 

expressed as δ18O and δ2H, where δsample (‰) = ((Rsample/Rstandard) – 1) x 1000, where R is D/H, 

18O/16O. The analytical precision is ± 0.2‰ for δ18O and ± 1‰ for δ2H. The fractionation factor used was 

0.9981 for δ18O and 2.7365 for δ2H to correct the raw data.  

The results were compared to the Global Meteoric Water Line (GMWL) (Rozanski et al. 1993), 

linearly related by the equation δ2H = 8.17 δ18O + 11.27, updating the first meteoric water line made by 

Craig (1961), δ2H = 8 δ18O + 10, and to the Belo Horizonte Meteoric Water Line (BHMWL) 

(http://isohis.iaea.org). BHMWL, responsibility of the CDTN, was considered the local meteoric water 

line because its similarities in climate and altitudes and the proximity, about 70 km. 
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 5.3.5 – Geophysical surveys 

The study acquired two types of geophysical surveys. Ten electrical resistivity image (ERI) 

transects and five vertical electrical soundings (VES) were conducted. The location of the surveys near 

Lake Grande were located based on previous studies, consulting satellite images, and by observing karst 

features, such as sinkholes, in the field. The surveys were conducted during the dry season, in dry areas 

of the lake to target subsurface karst features (Fig. 5.2). 

The ERI transects have lengths ranging from 235 to 315 m, with electrode spacing of 5 m. The 

surveys were acquired using a dipole-dipole array with a Terrameter SAS1000 instrument. Steel 

electrodes were inserted to the ground and connected to multielectrode cables. The electrodes were wetted 

with a saline solution after being inserted in the ground to improve the electrode/soil contact.  

The VES surveys were performed using the same equipment, utilizing a Schlumberger array. The 

maximum space between the electrodes was 200 m. During the measurements, when the electrode 

spacing had ΔV/I in the potential electrodes < 15Ω, the procedure called “clutch” was performed (Braga, 

2006), which consists of increasing the distance between the potential electrodes, with superimposition 

of the two measurements over previously measured distances. The data obtained for the ERI transects 

were processed using the RES2DINV software while the VES surveys data were evaluated in the IPI2win 

software. 

 

 5.3.6 – Conceptual model and hydrogeological sections 

The hydrogeological conceptual model was a result of a data integration including 27 lithological 

well profile descriptions, provided by SAAE and SIAM, and geological and topographic map analysis, 

consulted in the works carried out by Tuller et al. (2010), Galvão et al. (2015, 2016), and Magnabosco et 

al. (2020). All the data and maps helped in the geological cross-sections constructions and to determine 

geological contacts both in subsurface and horizontally.  

All the interpreted data were considered and worked in the Leapfrog 3D geological modelling 

software, where a model of approximately 7.8 x 7.8 x 0.4 km was created. The development was carried 

out in a layered model, using the surface chronology tool, in which the following lithologies were 

inserted: granite-gneiss rocks from the Belo Horizonte Complex, limestones from the Sete Lagoas 

Formation, metapelites from the Serra de Santa Helena Formation and soil representing the Cenozoic 

unconsolidated sediments. After completing the model, five geological cross-sections with 5x vertical 

exaggeration were chosen, which were later refined and adjusted, and added data of the groundwater level 

in graphic design software. 
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Figure 5.2 – Locations of 32 wells with data of static and/or dynamic water levels and/or discharge rates, 

geophysical surveys (10 electrical resistivity image –  ERI, transects and 6 vertical electrical soundings – VES) and 

wells used for long-term pumping test (PT-64 – pumping well and PT-66 – observation well). 

 

5.4 – RESULTS 

 

 5.4.1 – Climatological water budget analysis 

All the results are related to the period between 1961 and 2019 (58 years). Due to the lack of 

temperature and precipitation data between 1983 and 1992, the results will be presented in two separated 

groups: group 1 (period 1961-1982 - 22 years) and group 2 (period 1993-2019 - 26 years).  
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The accumulated mean annual value for precipitation (PRE) is 1300.7 mm and the period with 

high values of rainfall is between October and March, while the driest months are concentrated between 

April and September (Table 5.2). Comparing groups, the annual rainfall values are mostly within the 

standard deviations, while linear equations for groups 1 and 2 are, respectively, y = -6.733x + 1389.3 and 

y = -10.591x + 1453.3, indicating a slight increase in slope values of the trend lines (from -6,733 to -

10,591) (Fig. 5.3).  

Regarding the classification of the standard-years in habitual, rainy or dry (upper graph in Fig. 

5.3), 39 years are registered as habitual standard-years, with 1966 being the reference-year; 6 years are 

classified as rainy standard-years, with 1962 being the rainiest year; and 5 years are classified as dry 

standard-years, with 1963 being the least rainy year. 

The year 1966 was considered the habitual standard-year, because its total rainfall value (1316.20 

mm) is the closest to the mean value for the analyzed period (1300.7 mm –black line in the upper graph 

in Fig. 5.3) and presents the monthly distribution of precipitation closest to the monthly averages. The 

year 1962 was chosen as the rainy standard-year because the annual value (1966.80 mm) exceeds the 

average value (1300.7 mm) plus the standard deviation (276.7 mm) (blue line in the upper graph in Fig. 

5.3). Despite having more years above the value determined for rainy years, 1962 was chosen because 

the distribution of monthly rainfall values exceeds the monthly averages. The year 1963 was considered 

the dry standard-year due to the annual rainfall value (463.90 mm) being less than the average value 

(1300.7 mm) minus the standard deviation (276.7 mm) (red line in the upper graph in Fig. 5.3). The 

criterion for choosing 1963 was due to the monthly rainfall values being lower than the monthly averages.  

The mean annual value for temperature (T) is 21.3°C. However, there is an increase of 7% in 

average values from 1961 (around 20.9°C) to 2019 (22.4°C). This can also be observed when analyzing 

the temperature trend lines (upper graph in Fig. 5.3), where group 1 (1961-1982) has a linear equation 

equal to y = 0.0024x + 20.87 and group 2 (1993-2019) is y = 0.0299x + 21.29. The slope value in group 

2 (0.0299) indicates a tendency for an incipient increasing in temperatures values in the last two decades 

compared to the slope value in group 1 (0.0024), an opposite behavior compared to the groups of 

precipitation data. 

The accumulated mean annual values for potential evapotranspiration (EPA) is 1,016.4 mm, 

actual evapotranspiration (AET) 835.1 mm, water deficit (WD) 181.3 mm, water excess (WE) 493.8 mm, 

and change in storage (ΔS) 1,096.6 mm, indicating the water exceed coincides with period of high values 

of rainfall, while high values of water deficit is related to the driest months (Table 5.2).  

In Fig. 5.3, on middle graph, the distributions of EPA and AET show a little tendency to increase 

values from the year 1993. The slope values of linear equations confirm that: EPA group 1 (0.793) and 

group 2 (2.742); AET group 1 (1.183) and group 2 (1.578). In the same period, there was also a tendency 

to increase the annual average temperature.  
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To analyze WD, WE, and ΔS data, a boxplot (Figure 5.4) with precipitation values was 

constructed. Outlier year values (1962, 1963, and 2014) were not considered since they could produce 

erroneous trend data for the analyzed parameters.  

On bottom graph (Fig. 5.3), the distribution of WD indicates that 2002 was the year of the greatest 

loss, with a deficit of 279.6 mm, while 1968 was the lowest loss, with 75.58 mm. The values of WE 

presented the highest value for the year 1965 (941.8 mm) and the lowest one in 1993 (197.7 mm). The 

ΔS has the highest value recorded in 1978 (1,413.5 mm) while the lowest value in 1971 (807.3 mm). 

Analyzing specifically trend lines, the period between 1993 and 2019 indicates a tendency to a little 

increase in WD values and slight decrease in WE value, while a stabilization in ΔS values. These overall 

tendencies can be checked in their respective slope values of the linear equations both in groups 1 and 2: 

WD group 1 (-0.469) and group 2 (1.1645); WE group 1 (-16.399) and group 2 (-5.924); ΔS group 1 

(1.768) and group 2 (0.053).  

 

Table 5.2 – Monthly mean values of precipitation (PRE), temperature (T), potential evapotranspiration (PET), 

actual evapotranspiration (AET), water deficit (WD), water excess (WE), and change in storage (ΔS) according to 

the Sete Lagoas’ climate stations (OMM83586 and A569) between 1961 to 2019. 

Month 
Mean PRE 

(mm) 

Mean T 

(ºC) 

Mean PET 

(mm) 

Mean AET 

(mm) 

Mean WD 

(mm) 

Mean WE 

(mm) 

Mean ΔS 

(mm) 

Jan 250.7 23.2 112.6 111.8 0.9 145.5 144.5 

Feb 162.8 23.3 101.4 98.7 2.8 76.2 137.4 

Mar 141.7 22.9 103.4 99.8 3.6 50.7 131.7 

Apr 52 21.6 82.2 73.6 8.6 4.6 109.7 

May 25.5 19.3 61.6 47.6 14.0 0.5 87.0 

Jun 6.1 18.1 50.3 27.7 22.6 0 65.2 

Jul 9.3 18.0 50.7 24.5 26.2 0 49.6 

Aug 9.6 19.6 63.6 24.6 39.0 0 34.6 

Sep 33.6 21.6 81.3 44.2 37.2 0 27.4 

Oct 100.5 22.9 100.7 77.0 23.7 3.6 50.5 

Nov 218.9 22.7 100.0 97.9 2.1 61.9 115.4 

Dec 289.9 22.9 108.4 107.8 0.6 150.7 143.6 

Total average - 21.3 - - - - - 

Accumulated 1300.7 - 1016.4 835.1 181.3 493.8 1096.6 
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Figure 5.3 – Upper graph of rainfall and temperature distributions (and their trend lines) from 1961 to 2019. Middle 

graph of EPA and AET distributions and their respective lines of mean values and tendencies. Lower graph of WD, 

WE, and ΔS and their respective lines of mean values and tendencies. All graphs are related to the period 1961- 

2019, which can be divided by two groups: group 1 (1961-1982 - 22 years) and group 2 (1993-2019 - 26 years). 

 

 5.4.2 – Potentiometric surface maps 

The potentiometric surface map from static water levels (SWL), relative to the period from 1991 

to 2008, in general, is similar to the maps published by Pessoa (1996) and Galvão et al. (2015) (analyzing 

the same study area portion), also showing groundwater flow directions to the northeast (Fig. 5.4). The 
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equipotential lines vary from 720 m to SW up to 680 m northeast of Lake Grande. The hydraulic gradient 

(i) is about 1%, in accordance with the i value estimated by Magnabosco et al. (2020). This map was the 

result of a small number of wells due to the low amount of data available for the period. Due to this, this 

map should only be considered as an inferred groundwater flow map. 

The potentiometric surface map from dynamic water levels (DWL), relative to the year 2017, 

shows a significant modification in general groundwater flow directions, being moved further north. Two 

cones of depressions now are observed: a bigger one surrounding an area occupied by factories in the 

north-northwest region and a smaller one in the left of the lake. These cones are results of a distinct two 

sets of pumping wells, one that supplies these factories and the other that supplies local residences and 

ranches (Fig. 5.4).  

Analyzing the equipotential line that crosses over the Lake Grande, in both maps, a negative 

variation of about 10 m in hydraulic head from SWL map (690 m) to DWL map (680) is observed. This 

may be one of the possible indications of lake water level lowering, as noted in the DWL map of 2017. 

 

 5.4.3 – Time evolution of land occupation, pumping rate and lake water level 

The time evolution maps (Fig. 5.5) show a progressive increase in land occupation, mainly urban 

and industrial, around the Lake Grande. The urban area shows significant growth in the west, south and 

southwest, while industrial growth advances in the north, and agriculture in the northeast. The increase 

in the number of pumping wells has been observed since 1995, with 1 well with a pumping rate < 500 

m3/d, reaching 45 wells in 2019, mostly with pumping rates between 1000 – 2000 m3/d, or > 2000 m3/d. 

Because of this, the overall pumping rate changed from 129.6 m3/d in 1995 to around 32,335 

m3/d in 2019, an increase in demand of approximately 25,000% per day in 25 years. It should be noted 

that pumping rates in the region are expected to be even higher, as illegal wells were not accounted. 

According to Hirata et al. (2019), it is estimated that more than 88% of underground wells in Brazil are 

illegal. As well as the increase in urban/industrial areas, and hence the number of wells, a significant 

decrease in the lake water area has been observed, which went from about 984,000 m2 in 1985 to 222,000 

m2 in 2019, representing a 77.4% decrease in area. 
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Figure 5.4 – Potentiometric surface maps of static water level (SWL) (left), a inferred representation of the period 

between 1991-2008, and dynamic water level (DWL) associated with well pumping rates (right) of the year 2017 

for Lake Grande and surroundings. Below, the regional potentiometric maps made by Pessoa (1996) and Galvão et 

al. (2015) for comparisons.  
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Figure 5.5 – Time evolution maps for urban, industrial, and agricultural occupations and well pumping rates (m³/d) 

around the Grande lake between the periods 1985 to 2019 (images modified from Google Earth). 
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 5.4.4 – Long-term well pumping test associated with stable isotopes 

The observation well (PT-66) showed a 1.42 m drawdown at the end of the 72 hours (4320 min) 

pumping test, and a drawdown stabilization at 42 hours (2520 min) (Fig. 5.6). Based on the Theis (1935) 

solution, the drawdown data fitted the Theis type curve resulting in match point correspondent to the 

values 1/u = 6, W(u) = 1, s = 0.4 m, and t = 100 min. Thus, the hydraulic parameters for the local aquifer 

indicated T = 28.85 m2/h (692.4 m2/d); S = 2 x 10-3. To estimate hydraulic conductivity (K), the Sete 

Lagoas Formation mean thickness considered was 123 m, based on Magnabosco et al. (2020) work. Thus, 

the K value was equal to 2.34 x 10-1 m/s (5.6 m/d). 

The stable isotope analyzes show δ2H values from the pumping test range from a minimum of -

42.30‰ (60 min test) enriching to a maximum of -39.84‰ (4500 min test), a difference of 2.46‰, mean 

of -41.67‰, and median of -41.27‰. Values of δ18O range from a minimum of -6.69‰ (60 min test) 

enriching to a maximum of -5.46‰ (4500 min test), a difference of 1.23‰, mean of -6.07‰, and median 

of -6.13‰. The D-excess values range from 2.94 to 11.20‰, a difference of 8.26 ‰, a mean of 6.91‰, 

and a median of 6,60‰. The values of δ2H and δ18O for PT-110 is -39.59‰ and -6.80‰, respectively, 

which are close to those obtained for PT-64 by Galvão et al. (2017) (δ2H -43,90‰ and δ18O -6.64‰ – 

collected in 2012). The values of δ2H and δ18O for Lake Grande is 8.91‰ and 2.53‰, respectively, 

indicating a high evaporation feature (Table 5.3). 

The isotope data for wells PT-64 (pink square), PT-110 (red triangle), and Lake Grande (orange 

square) were plotted and compared to the Global Meteoric Water Line (GMWL) and to the Belo 

Horizonte Meteoric Water Line (BHMWL), as well as with values relative to the lakes presented by 

Galvão et al. (2017), considered as the lake evaporation water line of the region (Fig. 5.7). Samples from 

the beginning of the pumping test (black circle) fall near GMWL and BHMWL, however, while the test 

is developing, the samples tend to be plotted right below the GMWL and BHMWL, suggesting a local 

evaporation signature (because of the δ18O enrichment), probably a mixture between groundwater and 

evaporated surface water (Clark and Fritz 1997). Thus, comparing these values with the lake evaporation 

water line, a correlation is noted, where the sample group indicates a slope value close to the lake 

evaporation linear regression (Fig. 5.7). 

Mixing between two distinct waters (e.g. groundwater and surface water) can be quantified by a 

simple linear algebra using δ18O or δ2H (Clark and Fritz 1997). Thus, the proportion, in %, of mixture of 

groundwater (one end member), like the one pumped from PT-64, and surface water (another end 

member), like from the lake, can be estimated relating directly the position of the samples over the 

evaporation water line, which can be seen applied in Fig. 5.7. In the case of the pumping test, the 

groundwater end member is considered the sample collected at 1 hour (that is, 100% groundwater), and 

the evaporation lake end member is the most isotopically enriched sample (that is, 100% evaporated 

water). As the last groundwater from the pumping test was sampled at 72 hour, proportionally in the 
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mixing line, this means that 87% of the water pumped comes from the karst aquifer and the remaining 

13% corresponds to more evaporated waters, that is, from the lake (Fig. 5.7).  

 

Figure 5.6 – Time-drawdown data from the observation well PT-66 matched with Theis type curve. Note that, up 

to 42 hours (2520 min) a drawdown stabilization is initiated at level 1.42 m, which can be interpreted as a possible 

stationary pumping regime. 
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Table 5.3 – Stable isotopic data from pumping test, Lake Grande, PT-64 (Galvão et al. 2017), PT-110 (tubular well 

located in a fabric). 

Sampling local ID 2H 18O D-excess 

Lake Grande PQ19-1350 8,91 2,53 -11,35 

PT-110 (well in a fabric) PQ19-1349 -39,59 -6,80 14,85 

PT-64  Galvão et al. (2017)* -43,90 -6,64 9,22 

Pumping test time (min) ID 2H 18O D-excess 

60 PQ19-1353 -42,30 -6,69 11,20 

120 PQ19-1354 -43,09 -6,52 9,10 

240 PQ19-1355 -44,12 -6,51 7,94 

360 PQ19-1356 -39,88 -6,43 11,57 

780 PQ19-1357 -41,46 -6,41 9,85 

1380 PQ19-1359 -41,01 -6,20 8,58 

1800 PQ19-1360 -43,02 -6,20 6,62 

2340 PQ19-1361 -42,99 -6,06 5,52 

2700 PQ19-1362 -40,91 -5,94 6,58 

3060 PQ19-1363 -41,65 -5,63 3,42 

3780 PQ19-1364 -41,04 -5,84 5,71 

4140 PQ19-1365 -41,09 -5,50 2,94 

4320 PQ19-1366 -40,96 -5,60 3,85 

4500 PQ19-1367 -39,84 -5,46 3,84 

Sample statistics (pumping test) 2H 18O D-excess 

Minimum -44,12 -6,69 2,94 

Maximum -39,84 -5,46 11,57 

Mean -41,67 -6,07 6,91 

Median -41,27 -6,13 6,60 

* sample collected in 2012.         
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Figure 5.7 – Plot of isotopes for groundwater samples from the pumping test in PT-64 compared to Global Meteoric 

Water Line (GMWL) and Belo Horizonte Meteoric Water Line (BHMWL), and lake waters considered as the 

evaporation water line. Note the proportion mixing line correlation with the pumping test samples indicating a 

mixture of 87% groundwater and 13% of evaporated waters. 

 

 5.4.5 – Geophysical surveys 

 

The ERI transects had good depth resolutions, ranging from 42 to 70 m. The VES surveys did 

not have great depths of investigation, except for VES1, reaching 70.5 m, because of humidity clayey 

soils, resulting in greater conductivity. In such situations, the electric current has difficulty in penetration, 

generating high current and low potential values (Silva et al. 2018). In general, circular to ellipsoidal 

structures are observed in ERI transects that can be interpreted as conducts or paleoconducts that may 

present different degrees of humidity depending on the resistivity value. 

The transects 2, 3 and 4 are located in the central of the lake close to sinkholes (gray polygons 

with red lines in Fig. 5.8) and to a structure of NE-SW direction, considered as a lineament (orange line 

in Fig. 5.8). The transects 2 and 3 show some anomalies that can be correlated. Anomaly A may be related 

to the NE-SW lineation on the surface. Anomalies B and C indicate the presence of sinkholes or conducts 

filled with sandy and less humid material. Anomaly D is interpreted as a conduit, possibly filled with 
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more humid or clayier material. Anomaly E can be associated with sinkholes observed in the area (Figure 

5.8). In transect 4, the anomaly F, like anomaly A, may be associated with NE-SW lineament, but in 

greater depth. The deeper regions of transects 2, 3, and 4, of about 675 m, are more resistant, 

corresponding to a more compact and preserved material, possibly the substrate of the lake. 

The transects 6 and 7, northeast of the lake, present predominantly intermediate and high 

resistivities due to the distance from the lake water. In transects 6 and 7, the anomaly G can be interpreted 

as sinkholes or paleoconducts, which is corroborated by surface observation where karst features are 

delimited (Figure 5.8). Anomaly H can be a different lithology, possibly a more clayey substrate that 

supports anomaly G. Anomaly J can be the lake edge structure or, due to its shape, a paleochannel. The 

structure I, transect 6, can indicate a lateral changing of lithology, due to a lineament observed in the map 

(Figure 5.8), however, this anomaly is not observed in transect 7. The deeper part of transect 7 is more 

resistive and can indicate the lake substrate, where the elevation is about 675 m, as the transects 2, 3, and 

4. The VES2 and 3 (Fig. 5.9), over the transect 6 and 7, respectively, and at the same survey point, 

presents 3 layers with differences resistivity values, correlating to the values at the respective depths of 

the transect: 1) thickness about of 0.30 m and apparent resistivity between 1,390 and 1820 Ω.m; 2) 

thickness around 0.6 m and apparent resistivity of 18,000 Ω.m; and 3) thickness between 6 and 10 m and 

resistivity between 1,000 and 1,200 Ω.m.  

Transects 8 and 9, NNW of the lake, and transect 10, northeast, are generally more resistive, 

possibly because they are located outside the lake flooding area of low content of humidity (Fig. 5.8). 

The anomaly K is correlated with transects 8 and 9 and may indicate regions with a greater accumulation 

of clays and even places of greater humidity. The anomaly L, in these same transects, are coincident and 

may represent drier areas, possibly sandier. VES4, over transect 8, indicates 3 layers with different 

apparent resistivity, compatible with the values of the transect: 1) thickness of 0.30 m and 2,607 Ω.m; 2) 

thickness of 0.38 m and resistivity of 63,324 Ω.m; and 3), 17.7 m thick and 5,758 Ω.m. VES5, over 

transect 10, also indicates 3 layers: 1) thickness of 0.36 m and 2,650 Ω.m; 2) thickness of 0.408 m and 

resistivity of 45,736 Ω.m; and 3), 9.63 m thick and 5,971 Ω.m.  

Transects 1 and 5, south of the lake, topographically close to the water level, are the most 

influenced by humidity, with high conductivities (Fig. 5.8). Transect 5, the closest to the water, has the 

highest conductivity values. It is probably a more fractured area and, therefore, more susceptible to water 

seepage. The anomaly M, transect 1, may indicate a lineament observed on the surface. The anomaly N, 

transect 5, on the other hand, may represent a lower humidity lens. The region of intermediate to low 

resistivity in transect 1 coincides with the more conductive base of transect 5. VES1, over transect 5, 

indicates 4 layers: 1) thickness of 0.31 m and an resistivity of 309 Ω.m; 2) 0.47 m thickness and 2,930 

Ω.m; 3) thickness of 6.65 m and 220 Ω.m; and 4) 63.1 m thick and 57.8 Ω.m. The third and fourth layers 

can be considered the capillary fringe region and saturated zone, respectively, due to low values of 
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apparent resistivity, and because the region is more conductive. Due to this, the water table was inferred 

in transect 5, with an average level of 705 m (Fig. 5.9). In comparison to the potentiometric map of the 

dynamic level, it can be interpreted that there may be in this region a perched aquifer, or a saturated 

clayey zone or even an aquifer recharge zone. 

 

 

Figure 5.8 – Map indicating the location of the electrical resistivity image (ERI) transects and the vertical electrical 

soundings (VES), as well as the inferred karst geomorphological features and structures (left). Photos showing in 

detail the NE-SW structure and examples of sinkholes in the central portion of the lake (right). 
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Figure 5.9 – Electrical resistivity image (ERI) transects (red lines in 3, 4, 1 indicate inferred structures; letters point 

out inferred conduits or paleosinkholes) and vertical electrical soundings (VES) conducted over the Lake Grande.  
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 5.4.6 – Conceptual model and hydrogeological sections 

The 3D-hydrogeological conceptual model has an area of about 60 km2 (Fig. 5.10). The Cenozoic 

unconsolidated sediments have the largest area extension (54.6 km2 = 90%) followed by the rocks from 

the Serra de Santa Helena Formation (3.5 km2 = 5.7%) to the north, east, west, northeast and center, and 

the limestones from the Sete Lagoas Formation (2.6 km2 = 4.3%) to the southeast and in the center. The 

rocks from the Belo Horizonte Complex basement do not outcrop in the area, only in the south portion 

the municipality. The geological cross-sections show the highest thicknesses of the Serra de Santa Helena 

Formation are in the north and northwest region of the lake, being thinner to the south and southeast. 

The cross-section 1 (SW-NE), north of the model, presents a large thickness of the Serra de Santa 

Helena Formation reaching up to 300 m tick. This is the only region of the model that the rocks from the 

basement occurs, at an approximate depth of 480 m (Fig. 5.10). In cross-section 2 (SW-NE), south of the 

model, the Serra de Santa Helena Formation is almost absent. It mostly occurs in the NE of the section, 

with a maximum thickness of 16 m. The Cenozoic unconsolidated sediments are directly covering the 

rocks of the Sete Lagoas Formation, indicating a depositional or erosional gap of the Serra de Santa 

Helena Formation (Fig. 5.10). 

In cross-section 3 (NW-SE), west of the area, the Serra de Santa Helena Formation thickness 

decreases from NW to SE, from 330 m to 0 m. This section crosses over the Lake Grande in the SW 

portion, where there is an absence of metapelitic rocks from the Serra de Santa Helena Formation (Fig. 

5.10). The cross-section 4 (NW-SE), east of the area, shows how the Serra de Santa Helena Formation 

layer is thin in comparison to the cross-sections 1 and 3, with a maximum thickness of about 100 m, being 

more similar to the features seen in cross-section 2 (Fig. 5.10). Cross-section 5 (W-E), in the center of 

the model and completely crossing over the Lake Grande, shows the thinning of the Serra de Santa Helena 

Formation layer in the E direction. At the W edge of the lake, this formation is about 55 m thick and 

decreases, being absent, where the limestones from the Sete Lagoas Formation emerges in the central 

area of the lake (Fig. 5.10). 
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Figure 5.10 – The 3D-hydrogeological conceptual model of about 60 km2 and hydrogeological cross-sections 

showing formation thicknesses and groundwater levels. 
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5.5 – DISCUSSION 

In general, there are climate variations over the two analyzed groups (1961-1982 and 1993-2019), 

where the second one presents a decrease in total water volume compared to the first group (Fig. 5.3). 

These variations may indicate that the climate influences the lake's water level, however, this change 

alone would not be able to impact the water volume as seen today. Thus, these results should be analyzed 

together with the land occupation expansion and its consequent increase in demand for water 

consumption in the region for a better context of the problem. 

The expansion of land occupation may be negatively impacting the lake water levels and volume. 

The increase in numbers of wells and in volume of water exploited could be contributing to the drying 

process of the lake, especially if it is hydraulically connected to karst conduits that are intercepted by 

these wells. Comparing the potentiometric surface maps (Fig. 5.4), the impact caused by the current 

overall exploitation (Q = 32,355 m3/d) is evident in two cones of depression, especially a bigger one 

surrounding an area occupied by factories, changing completely former groundwater flows (before: NE 

direction, in accordance to limestone’s bedding plane dips; now: towards to NNW). This is corroborated 

when a direct relationship is made between increases in land occupation, pumping rates, and the reduction 

in the lake’s water level between 1995 and 2020 (Fig. 5.5). This resulted in a reduction in the lake area 

of 77,4%, from 984,000 m2 (1985) to 222,000 m2 (2019). 

Regarding the long-term pumping test, a drawdown stabilization at 42 hours as noted indicating 

a possible hydraulic connection between the generated cone of depression and its radius of influence to 

another source of water (Fig. 5.6). This happens when the discharge rate equals to a different flow rate 

indicating a new water contribution. As the local groundwater is stored majority in tertiary porosity 

through karst enlarged bedding planes (Galvão et al. 2015), the other significant water source that could 

contribute locally to the aquifer and it is relative close to the well pumped (~2 km) is the Lake Grande, 

justifying the aquifer dynamic equilibrium, from a transient-flow regime to a steady-state.  

Associating this data with the isotopes, the values for PT-64 over the pumping test showed 

fractionation behavior mainly of the δ18O, also verified in the D-excess values. According to Dansgaard 

(1964), D-excess is represented by a linear coefficient that when less than 8 indicates evaporation effect, 

and Barbosa et al. (2018) reports that evaporated waters from open surfaces or that passes through 

mixtures are positioned below the GMWL and have a coefficient between 2 and 5. Thus, the enrichment 

of the PT-64 may be an indication of capture and mixing lake water (in this case, 87% groundwater and 

13% lake water), since it is the closest source of water to the pumped point. 

Geophysically, two distinct regions are observed: 1) shallower and more conductive, with more 

structures (possible paleoconduits and sinkholes) that can be considered flowpaths; and 2) more resistive 

indicating more compact lithotypes with no accumulation of water, being more impermeable at greater 
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depths, or more resistant structures indicating a sandier material. These structures are usually circular to 

ellipsoidal and vertical, an indicative of karstification processes. Vertical electrical soundings indicate 

lateral variation in the soil profiles, which can be explained by the location of the surveys mostly outside 

of the lake flooding area, and hence less humidity, except for VES1 of great depth, where the water level 

was inferred. Thus, in general, the surveys indicate there are significant karst structures considered as 

flowpaths that hydraulically connect the Lake Grande to the Sete Lagoas Karst Aquifer, where sinkholes 

mapped in dry areas of the lake (Fig. 5.8) are autogenic recharge zones. Although the interpretations 

suggest these conclusions, borehole drillings in that areas are suggested to confirm these interpretations.  

The 3D conceptual model indicates a thinning of the Serra de Santa Helena Formation from 

northwest to southeast, outcropping in the substrate of Lake Grande to the point where the rocks of the 

Sete Lagoas Formation outcrops. This can be explained by the lineament of NE-SW direction pointed in 

the magnetic map presented by Magnabosco et al. (2020), which can be inferred as a structural 

discontinuity observed in transects 1, 3 and 4 (Fig. 5.10). This discontinuity may also be related to the 

basement rocks observed in section 1 in Fig. 10. This context is verified regionally, and it is in accordance 

with the conceptual model of grabens and horsts described by Galvão et al. (2015, 2016) and Magnabosco 

et al. (2020). Based on this model, it is possible to establish a differential erosion of the metapelite rocks 

from the Serra de Santa Helena and the consequent exposure of limestones from the Sete Lagoas 

Formation. These limestones being in surface, the weathering processes (physical and chemical) as well 

as karstification may have acted in the origin of the Lake Grande. This hypothesis also explains the 

occurrences of the main lakes located in the urban central area of the municipality of Sete Lagoas (Galvão 

et al. 2015). In this model, the karst aquifer is unconfined only in southeast and center/north areas where 

the rocks of the Sete Lagoas Formation are not covered by the Serra de Santa Helena Formation. The Fig. 

5.11 schematically shows the hydraulic connection between the Lake Grande and the karst aquifer and 

how occupation expansion and the consequent increase in water consumption, coupled with climate 

change may be causing the lake depletion. 
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Fig. 5.11 – Hydrogeological conceptual model showing schematically karst controls and anthropic effects in the 

Lake Grande.  

 

5.6 – CONCLUSIONS 

There is a slight increase in potential evapotranspiration (PET), actual evapotranspiration (AET) 

values due to the increase in the mean temperature values over the past 58 years. There was also a slight 

increase in the water deficit (WD) parameter, a decrease in water excess (WE) and stabilization in the 

change in storage (ΔS), mainly in the last 26 years. Despite these changes corroborate with climate 

changes observed throughout the planet, only these parameter variations would not be able to cause the 
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drastic reduction in the volume noted in the Lake Grande, especially because the lake’s water level 

reduction began to be observed mainly in the last ten years. 

What has been observed in these recent years is the rapid expansion in urban, industrial, and 

agricultural occupations around the lake, resulting in greater demands for groundwater, which is observed 

in the increasing number of private and public supply wells. Variation in the potentiometric surface is the 

region is observed, with the development of cones of depression, especially near factory areas. This 

results in a decrease of 77.4% in the lake water area. 

The long-term pumping test showed a drawdown stabilization at 42 hours, from a transient-flow 

regime to a steady-state, indicating a hydraulic connection with a different water source, which is 

interpreted here as being the Lake Grande. It is corroborated with isotope analyzes that show the pumping 

test waters change to a more evaporated pattern, with enrichment of 18O isotopes. The results show the 

Lake Grande could be the most likely source of water that PT-64 captures, contributing 13% to the 

mixture. 

The geophysical surveys in general showed two features: one conductive to intermediate with 

ellipsoidal to circular features that can indirectly indicate karst structures in subsurface, and another more 

resistive, usually on the basis of the transects being interpreted as more compact and non-karstified rocks. 

Features in superficial portions is interpreted as conducts, sinkholes/paleosinkholes that can be structures 

that influence on the flux of groundwater and be a hydraulic connection between surface-ground water. 

The hydrogeological model indicated there is a thinning of the Serra de Santa Helena Formation from 

northwest to southeast. Due to this feature, rocks from the Sete Lagoas Formation possibly can be found 

directly below the Cenozoic unconsolidated sediments providing conditions for the formation of karst 

geomorphological structures. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Identificar conexões hidráulicas entre recursos hídricos superficiais e subterrâneos é importante 

pois normalmente estes são dependentes um do outro. Os métodos utilizados para essa identificação 

foram eficientes, pois os resultados obtidos, juntos, foram essenciais para o alcance dos objetivos do 

trabalho. 

A análise climatológica mostrou que houve um aumento da temperatura média do ar e dos valores 

de evapotranspirações potencial e real, a diminuição nos índices pluviométrico, aumento do déficit e 

diminuição de excedente hídrico, além da estabilização do armazenamento. Isto significa que há 

variações no padrão climático da região. Aliado a mudanças no clima, a expansão urbano-industrial 

mostrou que houve um aumento na demanda de água para o abastecimento que pode ser observado no 

aumento da vazão explotada na região ao longo dos anos (de 129,6 m3/d, em 1995, para cerca de 32.335 

m3/d, em 2019), assim como pela variação no nível das águas subterrâneas, indicando uma diminuição 

de cerca de 20 m entre as linhas equipotenciais de nível estático e nível dinâmico. 

Por meio do modelamento, foi possível identificar porções da lagoa que estão diretamente sobre 

as rochas cársticas da Formação Sete Lagoas, importante característica para indicar uma possível ligação 

lagoa-aquífero. O método geofísico indicou que na lagoa há, pelo menos, dois tipos de compartimentação 

em subsuperfície: um mais alterado, possivelmente formado por estruturas capazes de promover a 

circulação das águas subterrâneas e mistura com águas superficiais, e um mais profundo e preservado, 

mais compacto e possivelmente menos permeável. 

A partir do teste de aquífero de 72 horas, os valores para transmissividade, armazenamento e 

condutividade hidráulica mostraram que não houve mudanças significativas nestes parâmetros 

hidráulicos desde o trabalho de Galvão (2015), indicando que os padrões dos condutos da região 

continuam estáveis desde 2012 (quando foi realizado o bombeamento). Este teste ainda indicou uma 

estabilização no cone rebaixamento por volta de 42 horas, passando de um regime de bombeamento 

transiente para um estacionário, indicando que há intercepção de outra fonte que não somente as águas 

dos condutos. Isso foi corroborado com a análise dos isótopos ambientais estáveis, que mostrou que as 

águas passam por um enriquecimento em isótopos mais pesados ao longo do bombeamento, indicando 

que o poço durante o bombeamento capta água de uma fonte externa mais rica em isótopos pesados, 

comum em ambiente lacustre (de alta taxa de evaporação e, portanto, de enriquecimento em isótopos 

mais pesados). 

Diante desses dados conclui-se que há conexão entre as águas subterrâneas e a Lagoa Grande, e 

a alta demanda por água pode ter ocasionado o quase esgotamento dela. Com estas colocações, propõe-

se um estudo mais detalhado na área, com mais análises isotópicas, usos de traçadores corantes, testes de 
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aquíferos em mais poços e a implantação de poços de monitoramento. Assim, um modelo conceitual mais 

detalhado pode ser utilizado em uma futura modelagem numérica que rodará diferentes cenários de 

vazões globais de bombeamento, de forma a melhorar a gestão destes dois tipos de recursos hídricos, 

fazendo com que a Lagoa Grande restabeleça seu espelho d’água, pois trata-se de um importante ponto 

de recarga do aquífero na região. 
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