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Resumo 

 

 

Determinar direções e caminhos de fluxo de águas subterrâneas em redes de condutos cársticos 

altamente heterogêneas e anisotrópicas não é uma tarefa simples, muitas vezes sendo limitada na 

indicação de direções gerais e conexões de fluxo de águas subterrâneas, sem estimar os índices de 

sinuosidade ou traçar caminhos sinuosos entre as zonas de recarga e descarga. Para minimizar essas 

limitações, este trabalho busca identificar as principais rotas de escoamento das águas subterrâneas, as 

variações espaciais e sazonais dos parâmetros de fluxo e transporte ao longo das rotas e os mecanismos 

de recarga e descarga em três sistemas altamente carstificados na bacia do rio São Miguel em Minas 

Gerais, Brasil. Para isso, foram aplicados testes com traçadores corantes usando Rodamina WT e 

Fluoresceína durante as estações seca e chuvosa e feitas modelagem e análises das curvas de restituição 

dos traçadores usando modelos de equilíbrio e não-equilíbrio para obter parâmetros de fluxo e transporte. 

Além disso, é proposto um modelo de índice baseado em SIG por meio de um sistema de classificação 

ponderada. Este método, denominado "favorabilidade de rota cárstica", considerando parâmetros 

favoráveis à carstificação (por exemplo, dados geológico-estruturais regionais e locais, geomorfológicos 

e espeleológicos) mais testes com traçadores e resultados de modelagem, indica as rotas mais prováveis 

do sistema cárstico, reduzindo incertezas, indicando índices de sinuosidade e obtendo distâncias sinuosas. 

Três sistemas cársticos principais foram delimitadas nas áreas leste, oeste e sul da bacia hidrográfica. No 

sistema leste, lagos perenes são considerados zonas de recarga de aquíferos. Em uma escala local, as 

direções de fluxo são definidas por condutos principais controlados por lineamentos estruturais (NW-SE, 

N-S e NE-SW) e planos de estratificação. A análise das curvas de restituição dos traçadores mostrou que 

os sistemas cársticos são muito dinâmicos com variações sazonais e existência de heterogeneidades 

(baypass, loops e zonas de estagnação) que controlam a variação dos parâmetros de fluxo e transporte. 

Os modelos 2RNE e MDP-2RNE apresentaram os melhores ajustes nas curvas por considerarem a 

heterogeneidade. O método de favorabilidade de rota cárstica mostra que os sistemas leste e oeste 

apresentam maiores feições favoráveis à carstificação, o que está atrelado a maiores índices de 

sinuosidade destes sistemas. A associação de diferentes técnicas mostrou-se útil para entender o 

comportamento do aquífero cárstico em escala regional e local. 

 

Palavras-chave: Hidrogeologia cárstica; Espeleogênese; Corante fluorescente; Geologia estrutural; 

Sistemas cársticos. 
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Abstract 

 

 

Determining karst groundwater flow directions and pathways in highly heterogeneous and 

anisotropic conduit networks is not a simple task, often being only limited in indicating general 

groundwater flow directions and connections, without estimating sinuosity indices or tracing sinuous 

pathways between recharge and discharge zones. To minimize these, this paper seeks to identify the main 

groundwater flow routes, spatial and seasonal variations of flow and transport parameters along the 

routes, and recharge and discharge mechanisms in three highly karstified systems in the São Miguel 

watershed, in Minas Gerais state, Brazil. For this, dye tracer tests using Rhodamine WT and Uranine 

during dry and wet seasons were applied and breakthrough tracer curves using equilibrium and non-

equilibrium models to obtain flow and transport parameters were simulated. Furthermore, a GIS-based 

index model through a weighted ranking system is proposed. This method, called “karst route favorability 

matrix”, considering parameters favorable to karstification (e.g. regional and local geological-structural, 

geomorphological and speleological data) plus tracer tests and modelling results, indicates the most likely 

karst system routes, reducing uncertainties, indicating sinuosity indices and potting sinuosity distances. 

Three main karst springsheds were delimited in the east, west, and south areas of the study watershed. In 

the east, perennial lakes are considered the aquifer recharge zones. At a local scale, flow directions are 

defined by main conduits controlled by structural lineaments (NW-SE, N-S, NE-SW) and bedding planes. 

Breakthrough tracer curves models showed that karst systems are very dynamic with seasonal variations, 

and heterogeneities (baypass, loops and stagnant zones) control the variation of flow and transport 

parameters. The 2RNE and MDP-2RNE models presented the best fits in the curves because they consider 

the heterogeneity. The karst route favorability method presented that the east and west systems have 

greater features favorable to karstification, which is linked to higher sinuosity indices. The association of 

different techniques proved to be useful to understand the karst aquifer behavior in both scales. 

  

Keywords: Karst hydrogeology; Speleogenesis; Dye tracer; Structural geology; Springshed. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

A água subterrânea desempenha um papel importante na formação dos sistemas cársticos, em 

que as condições geológicas e o processo de espeleogênese possibilitam o desenvolvimento de uma rede 

complexa de condutos subterrâneos e cavidades altamente permeáveis. Por esses motivos, os aquíferos 

cársticos possuem uma variabilidade dos parâmetros hidrodinâmicos que os tornam heterogêneos e 

anisotrópicos, dificultando o entendimento da circulação da água (White 2003, Goldscheider & Drew 

2007, Ford & Willians 2007, Souza & Auler 2018).  

Devido à complexidade da rede de condutos subterrâneos, aquíferos cársticos são os que mais 

necessitam de estudos com traçadores, que são substâncias usadas para entender as condições do fluxo 

subterrâneo e transporte de matéria. A técnica de traçadores tem se mostrado uma excelente ferramenta 

na hidrogeologia cárstica, pois possibilita a delineação dos limites de captação de surgências, a estimação 

das velocidades dos fluxos, determinação de áreas de recargas e descarga. Os traçadores podem ser 

divididos em quatro classes: artificiais, naturais, particulados e pulsos. Dentre elas destacam-se os 

traçadores artificiais corantes fluorescentes (Käss 1998, Field 2002, Leibundgut et al. 2009, Goldscheider 

& Drew 2007, Benischke 2021).  

Traçadores artificiais são comumente aplicados em ambientes cársticos. Destacam-se os corantes 

que são substâncias orgânicas sintéticas com propriedade de fluorescência; normalmente são ausentes 

nas águas naturais, seguros à saúde humana e altamente detectáveis, o que os tornam eficazes como 

traçadores. A fluoresceína sódica (uranina) e rodamina WT são os principais traçadores conservativos 

utilizados para a análise quantitativa. Essas características tornam esses tipos de traçadores uma excelente 

ferramenta em estudos de conexões hidráulicas, delimitação de sistemas cársticos, determinação das áreas 

de recarga e descarga, compreensão da interação entre águas superficial e subterrânea e estimativa dos 

parâmetros de fluxo e transporte (Goldscheider & Drew 2007). O uso de traçadores fluorescentes, no 

Brasil, teve seu crescimento a partir da década de 1990, nas regiões cársticas carbonáticas do Vale do 

Ribeira, em São Paulo, de Lagoa Santa, de Montes Claros e do Alto São Francisco, em Minas Geais 

(Auler 1994, Ayub 1998, Minardi & Bomtempo 2000, Genthner et al. 2003, Pessoa 2005, Ferrari & 

Karmann 2008, Freitas 2009, Ferrari et al. 2018, Calux 2019, Teodoro et al. 2019). 

Nos aquíferos cársticos, as águas superficiais são rapidamente transferidas para o sistema 

subterrâneo conferindo-lhe uma recarga rápida, por meio de feições cársticas como dolinas e sumidouros 

e nos condutos predomina-se o fluxo turbulento com altas velocidades. Essas especificidades aumentam 

a vulnerabilidade à contaminação, sem tempo suficiente para possíveis atenuações de contaminantes 
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(Gutiérrez et al. 2014). Ações antrópicas em ambientes cársticos podem ocorrer de diversas maneiras. 

Piló (1999) e Ferreira (2019) atentam para problemas ambientais comuns em regiões cársticas no Brasil, 

como contaminação da água, alterações da dinâmica hídrica, desmatamento, agropecuária, extração 

mineral, urbanização e industrialização. Uma das maneiras de proteção dos recursos hídricos subterrâneos 

em carste se dá mediante ao mapeamento das zonas de vulnerabilidade e de recarga, utilizando-se de 

métodos desenvolvidos especificamente para aquíferos cársticos (Stevanović 2015, Younos et al. 2018). 

Por outro lado, devido a sua alta capacidade de reservar água, cerca de 17% da população mundial 

dependem dos recursos hídricos em sistemas cársticos (Chen et al. 2017, Goldcheider et al. 2020). 

As regiões cársticas ocorrem em cerca de 16% da superfície terrestre, predominantemente em 

regiões onde afloram rochas susceptíveis à dissolução (Goldcheider et al. 2020). No Brasil, o carste se 

desenvolve predominante em calcários e dolomitos do Neoproterozoico (~ 900 Ma) e Cambriano Inferior, 

constituindo entre 3,1 – 3,7% da área continental do país (Auler & Farrant 1996, Rubiolli et al. 2019, 

Goldcheider et al. 2020). Uma dessas regiões compreende a bacia do Grupo Bambuí, dividida em várias 

províncias cársticas-espeleológicas, dentre ela o Carste do Alto São Francisco ou também denominada 

de província Arcos-Pains-Doresópolis (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 - Figura mapa mostrando as regiões cársticas e espeleológica no Brasil destacando a província cárstica 

do Alto São Francisco (área em vermelho), no centro-oeste de Minas Gerais. Os pontos pretos são entradas de 

cavidades que representam o patrimônio espeleológico (modificado de Rubiolli et al. 2019). 
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A bacia do rio São Miguel, entre os municípios Pains, Arcos, Formiga, Córrego Fundo e 

Iguatama, centro-oeste do estado de Minas Gerais, Brasil, está inserida na Região Cárstica do Alto São 

Francisco. Essa região possui feições típicas do relevo cárstico, como dolinas, sumidouros, surgências e 

cavernas, além da presença de drenagens subterrâneas. A geologia é constituída predominantemente por 

rochas carbonáticas da Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí) que atua como reservatório de água 

subterrânea, denominado Aquífero Cárstico do Alto São Francisco (ACASF) (Saadi et al. 1998, Pizarro 

1998, Menegasse et al. 2002, Dias 2002, Dias & Velásques 2002, Ribeiro et al. 2008, SEE 2012, Timo 

2014, Lucon 2018). 

Afluente da margem direita do rio São Francisco, o rio São Miguel contempla uma bacia 

hidrografia com uma área de cerca 520 km2, contribuindo com vazões médias de 242 milhões m3/ano 

para a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Além da disponibilidade hídrica superficial desta bacia, 

há um grande potencial hídrico subterrâneo proveniente do aquífero cárstico subjacente, com cerca de 

355 Mm3/ano (Dias 2002, Menegasse et al. 2002). Portanto, essa bacia possui uma importância no 

fornecimento de água principalmente para os municípios de Pains e Arcos que a utilizam para consumo 

humano, mineração, atividades industriais e agrícolas. 

A mineração e a indústria ligada ao calcário são as principais atividades econômicas que 

demandam certa quantidade de água em seus processos. Além disso, na região existem a agricultura e a 

pecuária nas propriedades rurais, onde há o desmatamento das matas nativas para plantações e pastagens. 

A ocupação urbana também contribui para a contaminação desses mananciais devido à falta de 

saneamento básico e tratamentos dos resíduos domésticos que atingem os cursos d’água. Todas essas 

atividades e ações humanas causam impactos ambientais sobre os recursos hídricos da região, onde 

estudos anteriores apontam contaminação por coliformes, nitrato, fosfato e cádmio (Haddad 2007, Lucon 

2018). Poucos estudos hidrogeológico do aquífero cárstico foram realizados (Scudino 2006, Freitas 2009, 

Lucon et al. 2020a,b, Ferrari et al. 2018, Pereira et al. 2019), sendo ainda necessário uma melhor 

compreensão das principais rotas hidrodinâmica para o aperfeiçoamento dos mapas de vulnerabilidade e 

de superfície potenciométrica. 

Além disso, a maioria dos estudos com traçadores corantes consideraram apenas um período do 

ciclo hidrológico para observação e poucos pontos de monitoramento ao longo da rota de fluxo 

subterrânea, portanto, não foi objetivo alcançar uma resolução temporal e espacial dos sistemas, apenas 

momentânea. Outro ponto é que estes estudos consideraram apenas a distância em linha reta entre os 

pontos de injeção (entrada) e de amostragem (saída) e sabe-se que as distâncias sinuosas e índices de 

sinuosidades das rotas são cruciais para a técnica de modelagem e cálculo da estimativa dos parâmetros 

de fluxo e transporte, reduzindo significativamente as incertezas e considerando a complexidade destes 

sistemas (Aydin et al. 2014). Verificou-se que nos estudos realizados no Brasil, nenhum aplicou a técnica 

de modelagem inversa para estimar os parâmetros hidrodispersivos do fluxo em sistemas cársticos.   
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Nesse sentido, essa dissertação consiste em um estudo hidrogeológico do ACASF, na bacia do 

rio São Miguel, que busca responder cientificamente quais as interações das zonas de recarga e descarga 

com a rede de condutos subterrâneos, a evolução espeleogenética dos sistemas, os padrões de 

interconexão, direções, distâncias sinuosas e índice de sinuosidades das principais rotas de fluxo, a 

variabilidade temporal e espacial das propriedades hidráulicas e hidrodispersivas, como velocidades 

máximas e médias, tempos de trânsitos, coeficientes de dispersão. Para tanto, foram aplicados os métodos 

de sensoriamento remoto com o mapeamento de campo das feições cársticas, testes quantitativos de 

traçadores, especificamente os corantes fluoresceína e rodamina WT e técnica de modelagem e análises 

das curvas de restituição dos traçadores, métodos consagrados em hidrogeologia cárstica. Além de propor 

uma nova metodologia intitulada de “método de favorabilidade de rota cárstica” para estimar os índices 

de sinuosidades e distâncias sinuosas dos sistemas. 

1.2 - OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é elucidar a dinâmica hidrogeológica dos sistemas cársticos da bacia do 

São Miguel, identificando as principais rotas de fluxo subterrâneo com suas respectivas direções, 

distâncias sinuosas, variabilidade sazonal e espacial dos parâmetros de fluxo e transporte, bem como as 

interconexões entre as águas superficiais e subterrâneas que ocorrem pelas zonas de recarga, além de 

determinar a evolução das zonas de carstificação e direções do fluxo regional. Nesse sentido, são 

definidos como objetivos específicos: 

• Identificar possíveis pontos de recarga (dolinas, sumidouros e afloramentos rochosos) e 

pontos de descarga (surgências), lineamentos morfoestruturais (fraturas e falhas) no domínio 

de influência hídrica das principais zonas carstificadas (condutos e cavernas), pelo 

sensoriamento remoto, fotointerpretação de imagens de satélites e mapeamento de campo; 

• Mapear as direções preferenciais e interconexões hidráulicas dos condutos cársticos e como 

se dá a interação com zonas de recarga e descarga do aquífero, aplicando a técnica de 

traçadores corantes fluorescentes (fluoresceína e rodamina WT); 

•  Propor uma nova metodologia com base em SIG para delinear prováveis rotas sinuosas 

subterrâneas dentro de cada sistema cárstico, diminuindo as incertezas nas estimativas dos 

parâmetros de fluxo e transporte; 

• Determinar parâmetros do fluxo e de transporte, como velocidade média, tempo de trânsitos 

e coeficientes de dispersão, transferência de massa e de partição a partir dos dados obtidos 

pela técnica de traçadores fluorescentes e com auxílio do softwares QTRACER2 (Field 2002), 

CXTFIT (Toride et al. 1993) e MFIT (Bodin 2020); 
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• Analisar a variações sazonais e distribuição espacial dos parâmetros entre os trechos das 

seções hidrogeológicas e a influência dos tipos de recarga e heterogeneidades do meio 

cárstico; 

• Avaliar as feições cársticas superficiais e subterrâneas e associar a evolução espeleogenética 

da região para construção de modelos conceituais hidrogeológicos dos sistemas cársticos; 

• Identificar e delimitar as principais zonas de recarga e descarga do aquífero e as áreas de 

influência hídrica das cavidades naturais existentes nas rotas, a ser utilizado como ferramenta 

de gestão pelo poder público, buscando medidas de proteção ambiental dos sistema cársticos 

e do patrimônio espeleológico da região.   

1.3 – JUSTIFICATIVAS 

Do ponto de vista acadêmico e científico, esta pesquisa é relevante, pois associa técnicas 

consolidadas tais como traçadores corantes, mapeamento de feições cársticas e estruturais, técnica de 

modelagem inversa para obter uma compreensão mais detalhada dos sistemas cársticos estudados, 

considerando que a integração contribui para diminuir defasagens entre os métodos. Além disso, técnica 

de modelagem inversa para interpretação dos testes quantitativos de traçadores corantes, utilizando de 

softwares criados para este intuito, ainda não foi aplicada no Brasil. E sobretudo possui caráter inédito 

pois propõe uma nova metodologia baseada em SIG para estimar distâncias sinuosas e índices de 

sinuosidades das rotas subterrâneas, contribuindo no avanço do conhecimento na hidrogeologia cárstica.  

Na região cárstica do Alto São Francisco, especificamente na província cárstica de Arcos-Pains-

Doresópolis, nos domínios hídricos da bacia do rio São Miguel, embora tenham sidos realizados estudos 

hidrogeológicos ambientais, ainda há necessidade da realização de novos estudos a fim de compreender 

melhor os sistemas cársticos locais, atuando na conservação e proteção dos recursos hídricos e do 

patrimônio espeleológico. Estudos anteriores (Haddad 2007, Lucon 2018) comprovam que a mineração, 

a indústria, a agropecuária e a falta de planejamento urbano refletem negativamente na qualidade da água 

fornecida para a população. Boa parte da água proveniente do aquífero é captada em nascentes e explotada 

por meio de poços tubulares. Embora a demanda seja apenas 1% de toda disponibilidade hídrica 

subterrânea, as águas subterrâneas são utilizadas tanto para o consumo humano, quanto nas atividades 

industriais e na irrigação na agricultura (Menegasse et al. 2002). Os resultados e produtos pretendidos 

nessa pesquisa, como o mapa dos sistemas cársticos com as direções e velocidades do fluxo subterrâneo, 

contribuição ao mapa de áreas vulneráveis do aquífero, identificação de áreas de recarga e descarga, são 

ferramentas úteis na gestão dos recursos hídricos a serem utilizadas pelo poder público para tomadas de 

decisões.  

Do ponto de vista ambiental, a área de estudo é considerada uma área prioritária e está 

contemplada no Plano de Ação para a conservação do patrimônio espeleológico nas áreas cársticas da 
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bacia do rio São Francisco (Cavalcanti et al. 2012) estabelecida pelo o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (CEVAV/IMBIO) (2018). 

Ainda, a área enquadra-se nas categorias 2 e 3 que exigem ações prioritárias voltadas a ampliação do 

conhecimento, justificando a realização dessa pesquisa que objetiva tanto a conservação do patrimônio 

espeleológico quanto a proteção do aquífero cárstico. Portanto, reconhecendo a importância desta 

pesquisa, o CECAV contribuiu com o apoio financeiro para a realização do projeto, por meio de uma 

compensação espeleológica da empresa Gerdau S/A.  Os resultados e produtos gerados fornecerão 

suporte ao Projeto de Monitoramento e Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio Espeleológico, 

atendendo, assim, à demanda do Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico 

(PNCPE) (MMA 2009). 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação foi organizada em 6 capítulos e as referências, sendo os capítulos de resultados 

apresentados no formato de artigo científico, atendendo as normas do Programa de Pós-graduação em 

Evolução Crustal e Recursos Naturais (PPGERN). 

O capítulo 1 consiste em uma introdução em que são abordados brevemente os assuntos 

relacionados a esta pesquisa, chamando atenção para a relevância científica da área de estudo e a 

problemática envolvida, definindo as perguntas científicas, bem como posicionamento da área de estudo, 

objetivos e as justificativas/motivações que culminaram no tema proposto. 

O capítulo 2 expõe a contextualização da área indicando a localização geográfica, os acessos, o 

uso e ocupação do solo, uso da água, os aspectos fisiográficos, o contexto geológico e hidrogeológico. 

O capítulo 3 descreve todos os materiais, métodos e técnicas empregados para alcançar os 

objetivos propostos, iniciando-se com as etapas de revisão da literatura, levantamentos de banco dados 

sobre a área, sensoriamento remoto, e mapeamento de campo, que definiram as áreas alvos e os pontos 

de amostragem/investigação. 

O capítulo 4 discute os aspectos teóricos fundamentais para realização da pesquisa, cujas 

referências abrangem desde conceitos básicos, como ciclo hidrológico, a conceitos técnicos e específicos 

sobre hidrogeologia cárstica. 

O capítulo 5 apresenta artigo científico intitulado “Método de favorabilidade de rota cárstica 

combinando traçadores corantes e mapeamento de parâmetros de carstificação para determinar a 

sinuosidade de conduto e modelos hidrodispersivos” a ser submetido na revista internacional de 

hidrogeologia, submetido a um periódico científico internacional.  

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais. E, em sequência, as referências bibliográficas. 



 

 

CAPÍTULO 2 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a caracterização da área foram levantadas informações relevantes sobre a localização e acessos, 

contexto geológico e hidrogeológico, aspectos fisiográficos, uso e ocupação da área e aspectos 

socioeconômicos e ambientais, apresentadas em tópicos neste capítulo.  

2.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

As áreas estudadas são três sistemas cársticos na poção leste (E) (31 km2), oeste (W) (25 km2) e 

sul (S) (13 km2) da bacia do rio São Miguel, localizada na mesorregião centro-oeste do estado Minas 

Gerais, Brasil (Figura 2.1a). A bacia abrange grande parte municípios de Arcos e Pains, seguida dos 

territórios de Formiga, Iguatama e Córrego Fundo. Possui uma extensão de aproximadamente 520 km2 e 

está a 220 km da capital do estado, Belo Horizonte. O acesso mais utilizado à região, a partir da capital, 

é feito pela rodovia BR-381 (Fernão Dias) sentido São Paulo até o cruzamento com a BR-262, onde segue 

sentido Triângulo Mineiro até o trevo de Juatuba e tomando-se a MG-050 passando por Divinópolis até 

Formiga, quando atingir a BR-354 que dá acesso ao município de Arcos e pela MG-439 chega-se ao 

município de Pains (Figura 2.1b). 

 

Figura 2.1 – A) Localização da bacia do rio São Miguel e municípios limítrofes B) Rodovias e estradas de acessos 
área de estudo a partir de Belo Horizonte.  
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2.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

 2.2.1 – Geologia Regional 

A província geotectônica do Cráton São Francisco (CSF) (Almeida 1977) trata-se de um núcleo 

crustal constituído por um embasamento arqueano e paleoproterozoico que se estabeleceu por volta de 

2,1 – 1,8 Ga no final do Ciclo Transamazônico e recoberto pela Bacia intracratônica do São Francisco 

(Alkmim & Martins Neto 2001). Os seus limites são delimitados pelas principais faixas móveis Araçuaí, 

Brasília, Rio Preto e Sergipana, que são resultados da orogenia brasiliana (950 – 500 Ma) durante o 

estabelecimento do oeste do supercontinente Gondwana (Alkmim & Martins Neto 2012).  

A Faixa Brasília (FB) (Almeida 1977) constitui o limite oeste do cráton é resultado de uma 

subducção, sucedido por acreções de terrenos exóticos e exumação de nappes sobre a margem passiva 

do paleocontinente São Francisco, registrando a sua colisão com o cráton do Paranapanema durante 

aglutinação do supercontinente Gondwana (Valeriano et al. 2004a, b, Valeriano et al. 2008, Alkmim et 

al. 2001). A porção meridional da FB (Figura 2.2b) é constituída por um sistema de nappes, cujo 

arcabouço estrutural é descrito por dobras recumbentes isoclinais, foliação persistente e aumento do grau 

metamórfico (Domínio 1). Destaca-se a nappe de Passos que apresenta um metamorfismo de alta pressão 

datado entre 650 – 630 Ma das rochas do Grupo Araxá (Dardene 2000, Valeriano 2019). E por um sistema 

fold-thrust belt de deformação com vergência tectônica para leste verificadas nas rochas do Grupo 

Canastra aflorantes nas serras da Canastra e Piumhi (Domínio 2) (Figura 2.2c).  

A Bacia do São Francisco (BSF), de direção NS, pode ser definida como uma bacia intracratônica 

sobre a porção sul do CSF (350.000 km2) constituída de quatro unidades litoestratigráficas: Supergrupo 

Espinhaço (paleo/mesoproterozoico), Supergrupo São Francisco (neoproterozoico), Grupo Santa Fé 

(paleozoico) e Grupo Areado, Mata da Corda e Urucuia (cretáceo). Sobre o arcabouço estrutural pode-se 

dividir em três compartimentos estruturais: o compartimento W, compartimento central e o 

compartimento leste (Figura 2.2b). A área de estudo está no segmento sul do compartimento W (Figura 

2.2b), onde a deformação brasiliana foi estruturada em dobras, falhas de empurrão e transcorrentes 

sinistrais orientadas preferencialmente NNE-SSW com vergência para leste (Domínio 3) (Alkmim & 

Martins Neto 2001, Martins Neto & Alkmim 2001, Missi 2001, Alkmim & Martins Neto 2012, Reis et 

al. 2019). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 9 

 

Figura 2.2 –  A) Contexto geológico regional no qual a área de estudo está inserida em relação ao Cráton São 
Francisco B) Bacia intracratônica do São Francisco com suas faixas de deformação (W, C e E) e as faixas móveis 
adjacentes C) Poção sudoeste da Faixa Brasília Meridional  em destaque para Nappe de Passos e para o 
compartimento W da bacia do Bambuí (modificado de Valeriano 2019 e Alkmim & Martins Neto 2012). 

 

 2.2.2 – Arcabouço Estrutural e Metamorfismo 

A área está a sul do compartimento estrutural W da BSF próxima ao limite faixa-cráton, onde, a 

oeste está a porção sul da FB (Valeriano 1999, Alkmim & Martins Neto 2001) (Figura 2.3a). A região 

pode ser dividida em três domínios tectônicos-estruturais (Figura 2.3b), de oeste para leste: 1) Domínio 

interno correspondente a nappe de Passos, 2) Domínio externo alóctone relacionado ao cinturão de falhas 

e dobras (fold-thrust belt) do Sistema de Cavalgamento Ilicínia-Piumhí, e 3) Domínio autóctone-

parautóctone (zona cratônica), relacionado a BSF sobre embasamento cristalino (Ribeiro et al. 2008, 

Valeriano 2019). 
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O Domínio 1 (interno) representado na região pela Nappe de Passos, caracterizado por complexo 

de nappes e metamorfismo de alto grau principalmente das rochas do Grupo Araxá. Estas unidades 

litoestratigráficas foram formadas no contexto de antearco e sincolisional entre os paleocontinente São 

Francisco e o arco magmático de Goiás. As nappes estão associadas às dobras isoclinais reclinadas com 

uma foliação penetrante e transporte tectônico para leste e sudeste. Além disso, elas possuem contato 

tectônico a oeste com o arco magmático de Goiás (Ribeiro et al. 2008, Valeriano 2019). 

O Domínio 2 (externo) é marcado por um sistema de falhas de empurrão e dobramento (fold-

thrust belt), a parte norte do Sistema de Cavalgamento Ilicínia-Piumhi (Valeriano 1992), que promoveu 

uma imbricação tectônica das unidades litológicas com vigência para leste do Grupo Canastra sobre as 

formações Samburá e Sete Lagoas, gerando uma clivagem penetrativa de baixo ângulo subparalela ao 

acamamento, associadas a uma lineação de estiramento mineral (Ribeiro et al. 2008, Valeriano 2019).  

O Domínio 3 (cratônico) é caracterizado por uma deformação do tipo thick-skinned e pode ser 

subdividido em três faixas de deformação, correspondente aos domínios estruturais propostos por Muzzi 

Magalhães (1989). A Faixa 1 (compartimento W de Alkmim & Martins Neto 2001) de direção N-S 

apresenta as unidades deformadas do Grupo Bambuí por dobras de falhas de direção NNE-SSW 

rotacionadas por falhas transcorrentes sinistrais de direção N60-70W, formadas tardiamente no evento 

tectônico Brasiliano. Destaca-se a falha Doresópólis-Pains que secciona a área estudada (Figura 2.3a). A 

Faixa de transição está entre as faixas 1 e 2 e marca a diminuição da deformação nas sequências 

neoproterozoicas, brusca nas rochas carbonáticas e gradual nos metapelitos. Por fim, a Faixa 2 

(compartimento C de Alkmim & Martins Neto 2001) é uma zona indeformada ou com suaves ondulações 

(Figura 2.4b) (Muzzi Magalhães 1989, Ribeiro et al. 2008, Valeriano 2019). 

O grau metamórfico aumenta do cráton para faixa móvel, sendo que na borda cratônica o 

metamorfismo é incipiente com deformação acomodada em dobras suaves (Domínio 3) e a oeste a 

deformação aumenta, aparecem dobras abertas e os calcários da Formação Sete Lagoas são cavalgados 

por sucessões da Formação Samburá e Grupo Canastra (Domínio 2), onde o metamorfismo atinge até a 

fácies xisto-verde. No interior da faixa móvel (Domínio 1) na região do complexo de nappes (nappe de 

Passos) há uma deformação intensa e as unidades litológicas do Grupo Araxá estão metamorfizadas desde 

fácies xisto verde superior, anfibolito a granulito (alta pressão).  
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Figura 2.3 – Arcabouço Estrutural da região estudada A) Geologia estrutural do limite sudoeste da Faixa Brasília 
Meridional e da Bacia do São Francisco B) Seção geológica evidenciando os domínios geotectônicos C) Bacia do 
São Miguel destacando a Falha transcorrente Doresópolis-Pains e os compartimentos W e C (modificado de Muzzi 
Magalhães 1989, Alkmim & Martins Neto 2001 e Uhlein et al. 2013). 

 

2.2.3 – Estratigrafia 

Na área estudo afloram, da base para o topo, as unidades litodêmicas do embasamento cristalino 

pertencentes ao Complexo Divinópolis, as unidades litoestratigraficas das formações Samburá, Sete 

Lagoas, Serra de Santa Helena do Grupo Bambuí (Supergrupo São Francisco) e coberturas aluvionares 

cenozoicas (Ribeiro et al. 2008, Campello et al. 2015). 

Embasamento cratônico 

O Complexo Divinópolis (Machado Filho et al. 1983) constitui o embasamento cristalino da 

região. Trata-se de um complexo metamórfico de idade arqueana composto por leucognaisses, gnaisses 
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migmatíticos e granitos homogêneos e ortoderivados. Possui manto de intemperismo espesso e solos 

residuais arenosos de coloração rosa a amarelo pálido (Romano 2007, Campello et al. 2015). 

Grupo Bambuí 

O Grupo Bambuí (Rimann 1917), pertencente ao Supergrupo São Francisco, pode ser definido 

como a cobertura neoproterozoica sobre o embasamento arqueano em um contexto de bacia do tipo 

antepais (foreland), constituída da base para o topo pelas seguintes formações (Figura 2.4): Carrancas, 

Samburá, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias (Costa 

& Branco 1961, Dardenne1978, Grossi & Quade 1985, Castro & Dardenne 2000, Martins Neto et al. 

2001, Ribeiro et al. 2008). As sequências do Grupo Bambuí constituem três megaciclos sedimentares 

transgressivo-regressivos (shallowing-up) (Dardenne 2000): 1) carbonático constituído pela Formação 

Sete Lagoas, 2) argilo-carbonático pelas formações Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré e 3) argilo-

arenoso pelas formações Serra da Saudade e Três Marias (Figura 2.4). No caso da área de estudo, apenas 

as formações Samburá, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e cobertura aluvionar cenozoica afloram, 

sendo apenas esses comentados a seguir. 

Formação Samburá 

A Formação Samburá trata-se de conglomerados polimíticos e pelitos arenosos, cujo saprólitos 

possuem colorações rosadas, avermelhadas e amareladas. O ambiente deposicional foi interpretado como 

sendo um sistema de leques aluviais costeiros em bacia de antepais relacionada a orogenia brasiliana. Na 

porção sudoeste da BSF a Formação Samburá encontra-se em contato de empurrão sobre os calcários da 

Formação Sete Lagoas. A idade máxima de deposição é 630-560 Ma datada pelo método U-Pb (Valeriano 

1992, Castro & Dardenne 1996, Ribeiro et al. 2008, Uhlein et al. 2017).  

Formação Sete Lagoas 

A Formação Sete Lagoas foi definida inicialmente por Costa & Branco (1961), redefinida por 

Schöll (1976), Dardenne (1978) e Grossi & Quade (1985). A sequência é constituída por rochas 

carbonáticas-siliciclásticas depositadas em ambiente de inframaré a supramaré em uma plataforma em 

rampa dominada por tempestades e marés, apresenta idades de 740-630 Ma (Misi 2001, Babinski et al. 

2007, Vieira et al. 2007). Ela pode ser dividida em dois membros: um inferior, Pedro Leopoldo, e outro 

superior, Lagoa Santa, ambos recobrem a maior parte da bacia do rio São Miguel (Schöll 1972, Ribeiro 

et al. 2008).  

O Membro Pedro Leopoldo é composto por 2 litofácies na região: 1) ruditos siliciclásticos 

epelitos constiuído de uma sequência de siltitos e pelitos cinzentos a esverdeados; 2) Calcipelitos 

(calcissiltitos e calcilutito/argilitos) rosados e esverdeados, ambas litofácies recobrindo o embasamento 

próximo a Arcos, Iguatama e Córrego Fundo. O Membro Lagoa Santa é composto por calcários cinza-

escuros a pretos, calcários e dolomitos estromatolíticos, brecha dolomítica intraformacional e dolomitos 

cinza médio a escuro, interpretados como sendo depositados em rampa intermediária dominada por ondas 
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e tempestades, paleocarste, rampa intermediária estromatolítica de energia moderada e rampa dominada 

por correntes (Ribeiro et al. 2008, Misi et al. 2011, Meyer 2018, Vernooy 2019). 

Formação Serra de Santa Helena 

A Formação Serra de Santa Helena compreende litotipos de origem siliciclástica, sendo 

metargilitos e metasiltitos intercalados. O ambiente deposicional foi interpretado como marinho 

moderadamente profundo a raso, de baixa energia, abrangendo zonas de inframaré, intermaré e 

supramaré. Em superfície, esses metapelitos são encontrados geralmente intemperizados com coloração 

bege a rosada e apresentando-se suavemente onduladas com clivagem de fraturas e sotoposta ao 

embasamento e a Formação Sete Lagoas (Campello et al. 2015). Esta formação ocorre nas proximidades 

da bacia do rio São Miguel no limite sudoeste.  

Cobertura inconsolada cenozoica 

A cobertura cenozoica são depósitos aluvionares cascalhosos, arenosos e lamosos, que ocorrem 

ao longo do rio São Miguel e seus afluentes. Estão sobre a Formação Sete Lagoas e embasamento 

ocorrendo, principalmente, na região central da bacia. 

 

Figura 2.4 – Coluna estratigrafia do Grupo Bambuí com suas respectivas formações, da base para o topo, com os 
megaciclos sedimentares transgressivo-regressivos (modificado de Valeriano 2019). 
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 2.2.4 – Geologia Local 

Inicialmente, Félix & Freitas Júnior (2000) realizaram o mapeamento geológico da bacia do rio 

São Miguel, escala 1:50.000, atualizado por Ribeiro et al. (2008) que elaborou o mapa geológico da Folha 

Piumhi (SF.23-V-B-II), escala 1:100.000, o qual foi adotado nesta pesquisa (Figura 2.5). Em relação à 

distribuição espacial das unidades litoestratigraficas e litodêmicas, as rochas do embasamento do 

Complexo Divinópolis ocorrem em 9% da área, na porção leste no alto estrutural (host) de Arcos (Saadi 

1991). A Formação Samburá ocorre a sudoeste cobrindo 8% da área. As rochas pelítico-carbonáticas da 

Formação Sete Lagoas constituem a maior ocorrência em relação as demais unidades geológicas, sendo 

que o Membro Pedro Leopoldo ocorre nas porções norte e nordeste constituindo cerca 23% e o Membro 

Lagoa Santa compreende 56% de toda bacia presente na porção central e oeste da bacia. A cobertura 

cenozoica corresponde a aproximadamente 4% da bacia do rio São Miguel.  

 

Figura 2.3 – Geologia local mostrando a distribuição espacial das unidades litoestratigráficas que ocorrem na bacia 
do rio São Miguel, onde os três sistemas cársticos estudados (modificado de Ribeiro et al. 2008). 
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2.3 - CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

A compreensão sobre a hidrogeologia da bacia do rio São Miguel teve contribuição de estudos 

realizados por Mourão et al. (2001), Dias (2002) e Dias & Velásques (2002), com a caracterização 

hidrogeológica, Menegasse et al. (2002) com a disponibilidade hídrica, Lucon (2018) com a 

caracterização hidrogeoquímica, Freitas (2009) e outros com estudo de rotas do fluxo subterrâneo e 

Pereira et al. (2019) com o mapeamento da vulnerabilidade do aquífero cárstico local, apresentados a 

seguir.  

 2.3.1 – Caracterização hidrogeológica e hidrodinâmica 

A bacia do rio São Miguel está sobre o sistema hidrogeológico do São Francisco, onde 

predominam aquíferos cársticos em calcários e dolomitos (Mourão et al. 2001, Feitosa et al. 2004). Em 

escala regional, pode-se caracterizar três tipos de aquíferos e quatro unidades aquíferas: (1) aquífero 

granular/poroso (Unidade São Miguel) constituído por sedimentos aluviais e colúvio-eluviais, rochas 

areníticas, (2) aquífero cárstico (Unidade Alto São Francisco) formado por rochas carbonáticas e pelítico-

carbonáticas pré-cambrianas do Grupo Bambuí – Formação Sete Lagoas, dividido em dois 

compartimentos Compartimento Lagoa Santa (cárstico) e Compartimento Pedro Leopoldo (cárstico-

fissurado) e (3) aquífero fissurado (Unidade Divinópolis e Unidade Samburá) caracterizado por rochas 

metapelíticas, metaareníticas e xistosas e de rochas ígneas e metamórficas (Dias & Velásques (2002) 

(Figura 2.6a,b).  

O aquífero cárstico local faz parte do Aquífero Cárstico do Alto São Francisco (ACASF), o qual 

constitui a principal unidade aquífera desta região (Unidade Alto São Francisco). As rochas carbonáticas 

da Formação Sete Lagoas, que inclui dolomitos, calcários e calcipelitos, constitui o meio geológico pelo 

qual a água subterrânea é transmitida e armazenada. Estas rochas passaram por dissolução formando 

condutos e caverna (porosidade terciária), que fazem parte das rotas preferenciais de fluxo subterrâneo.  

Os calcários impuros do Membro Pedro Leopoldo a dissolução ocorre nos planos de acamamentos 

(Compartimento Pedro Leopoldo), já nos calcários puros do Membro Lagoa Santa a dissolução é 

preferencial em condutos e cavernas (Compartimento Lagoa Santa), a relação de interconexão hidráulicas 

das unidades ainda é pouco compreendida. A geologia estrutural tem grande influência na carstificação, 

pois as morfoestruturas são provenientes de um tectonismo proterozoico (Muzzi Magalhães 1989) e 

reativação no cenozoico (Saadi et al. 1998). Este aquífero recobre 80% da área da bacia onde a recarga 

autogênica ocorre de forma pontual, em dolinas e sumidouros existentes, principalmente, no sudeste da 

bacia e de forma difusa por meio do solo e epicarste. As surgências constituem a principal forma de 

descarga do aquífero e alimentam os afluentes do rio São Miguel, sendo que uma delas, na margem 

esquerda do rio, contribui com uma vazão média de 80m3/h para o abastecimento público da sede e nas 

demais localidades por meio de poços tubulares com vazão médias de 8 m3/h (Menegasse et al. 2002, 

Dias & Velásques 2002). 
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O aquífero fraturado está relacionado ao embasamento da região, correspondente ao Complexo 

Divinópolis, onde afloram rochas graníticas e gnáissicas no leste da bacia (Unidade Divinópolis) e as 

rochas areno-pelíticas e conglomerados da Formação Samburá a sudoeste da bacia (Unidade Samburá). 

Na Unidade aquífera Samburá a água subterrânea é transmitida e armazenada principalmente nas 

descontinuidades (falhas e fraturas) das rochas, mas devido sua heterogeneidade composicional pode se 

comportar como um aquífero fraturado-poroso, além disso não se compreende ao certo a interconexão 

hidráulica com o aquífero cárstico. Na Unidade aquífera Divinópolis a água subterrânea é transmitida e 

armazenada em falhas e fraturas das rochas, uma vez que a porosidade primária é desprezível. Portanto a 

geologia estrutural também possui influência na hidrodinâmica, o fluxo é controlado por um gabren de 

direção N30W (Saadi 1991, Santos 2002). A vazão média em poços é de 10,7 m3/h (Menegasse et al. 

2002, Dias & Velásques 2002).  

O aquífero poroso (Unidade São Miguel) ocorre em depósitos de sedimentos inconsolidados 

aluvionares associados às drenagens superficiais, planícies de inundação e terraços que recobrem as 

demais unidades geológicas. Esse tipo de aquífero abastece o povoado de Calciolândia e residências da 

zona rural em poços rasos (cacimbas) (Dias & Velásques, 2002).  

Em relação à hidrodinâmica do fluxo subterrâneo regional, a partir do mapa de superfície 

potenciométrica de Dias & Velásques (2002), por meio de níveis estáticos de perfurações de poços 

cadastrados, o fluxo direcionado para o nível de base local, o rio São Miguel (Figura 2.6a). 
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Figura 2.4 – Hidrogeologia da bacia do rio São Miguel A) Tipos de aquíferos existentes na área de estudo B) 
Hidrodinâmica do fluxo regional do Aquífero do Alto São Francisco subjacente a bacia do rio São Miguel 
(modificado de Ribeiro et al. 2008 e Dias & Velásques 2002). 
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 2.3.2 – Principais rotas do fluxo subterrâneo do aquífero cárstico 

Os primeiros estudos sobre as rotas de fluxo subterrâneo foram realizados por Félix & Freitas 

Júnior (2000), que injetaram traçador rodamina em um sumidouro em área de pastagem e o detectaram 

na surgência próximo ao rio São Miguel, embora não se quantificou as concentrações dessa rota 

subterrânea do fluxo. Scudino (2006) realizou estudos com isótopos estáveis de 18O e 2H para 

identificação de interconexão hidráulica na região Lagoa do Retiro (sudoeste da bacia) e verificou que 

fluxo subterrâneo escoa preferencialmente ao longo de condutos, fraturas e acamamento da rocha 

carbonática em direção ao nível de base local, o rio São Miguel. Freitas (2009) estudou as interconexões 

hidráulicas do sistema de rotas de fluxo Mina-Sócrates-Éden-Angolinhas (oeste da bacia) utilizando 

rodamina WT e concluiu que a bacia do córrego da Mina é a principal zona de recarga, com os pontos de 

descarga sendo a surgência das Angolinhas e SAAE e as rotas de fluxo condicionadas às direções de 

fraturas N20-30W, N40-60E e E-W. Ferrari et al. (2018), ao estudarem a área de influência hídrica da 

gruta Éden, verificaram uma contribuição de recarga da Janela Cárstica do Timburé ao sistema surgência.  

Na região sudoeste da bacia Lucon et al. (2020a), por meio da análise geofísica aérea (magnetometria e 

gamaespectrometria), identificaram lineamentos em profundidade de direção NW-SE e N-S e associou 

essas direções, por meio da hidroquímica e isótopos estáveis de 18O e 2H, com a intercomunicação do 

fluxo em algumas cavernas nesta poção da bacia. 

 2.3.3 – Características hidrogeoquímicas das águas subterrâneas 

O comportamento hidroquímico das águas subterrâneas do ACASF, na bacia do rio São Miguel, 

foi realizado por Lucon (2018) que analisou os parâmetros físico-químicos, os ânions e os cátions 

maiores, elementos menores e traços, classificando as águas como sendo predominantemente cálcicas 

bicarbonatadas. Foi estabelecido o Natural Background Level - NBL 90%, verificou-se que valores 

maiores para o cálcio (Ca2+), potássio (K+), bicarbonato (HCO3), sulfato (SO4
2-), cloreto (Cl-), nitrato 

(NO3
-) e arsênio (As3+) durante o período chuvoso e valores para NO3

-, PO4
3-e Cl- estão relacionados à 

ação antrópica (Lucon et al. 2018). O cádmio (Cd) é inserido na bacia, em concentrações anômalas, a 

partir de águas meteóricas, contaminando as águas superficiais e subterrâneas (Lucon et al. 2020b). 

 2.3.4 – Mapeamento da vulnerabilidade do aquífero cárstico 

O mapeamento da vulnerabilidade do aquífero cárstico da bacia do rio São Miguel foi realizado 

por meio do método EPIK adaptado para realidade da região (Pereira et al. 2019). O setor NE da bacia 

apresenta uma vulnerabilidade baixa representa 41%, devido principalmente à ausência de feições 

cársticas e cavidades e onde predominam rochas do Membro Pedro Leopoldo. As áreas de vulnerabilidade 

moderada totalizam 52% e as áreas de vulnerabilidade alta ocupam 7% da área da bacia, com ocorrência 

em porções distribuídas pelos setores E e W, os quais tiveram uma influência significativa dos parâmetros 

do epicarste e desenvolvimento da rede cárstica. 
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2.4 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 Os aspectos fisiográficos e climáticos da região cárstica estudada têm influência direta no 

comportamento dos sistemas hidrogeológicos, determinando o controle de recarga e balanço hídrico. 

Assim, levantou-se informações sobre o clima, balanço hídrico, a hidrografia, a vegetação, geomorfologia 

e espeleologia da região. 

 2.4.1 – Clima e Balanço Hidrológico 

A bacia do rio São Miguel predomina, segundo classificação de Köppen (1931) e de Bagnouls & 

Gaussen (1963), um clima tropical subquente semi-úmido com 4 a 5 meses secos (Menegasse et al. 2002, 

Haddad 2007, Lucon 2018). O período de seca ocorre de maio a agosto, quando a média das temperaturas 

tende a ser mais baixa, e a estação chuvosa acontece de setembro a março com temperaturas mais 

elevadas. A temperatura média anual estimada é de 20,9ºC, sendo que a média mensal da temperatura 

mínima é de 16,4ºC, em julho, e a máxima é de 22,6ºC, em fevereiro (Menegasse et al. 2002). Entre os 

meses de janeiro e dezembro foram registrados os maiores índices de umidade relativa média entre 80 e 

85% e entre os meses de agosto e setembro os índices foram de 60 e 70% (INMET 2016). 

Em relação ao balanço hidrológico, Menegasse et al. (2002) utilizou-se dos dados climatológicos 

da estação pluviométrica mais próxima (Bambuí MG) entre os anos de 1975 a 1989 para aplicar o método 

de Thornthwaite & Mather (1955). A bacia do rio São Miguel apresenta médias de precipitação anuais 

(1.325mm), de evapotranspiração potencial (937mm), evapotranspiração real (834mm), déficit hídrico 

(104mm) que ocorre de novembro a abril e excedente hídrico (491mm), de maio a setembro.  

 2.4.2 – Hidrografia 

O rio São Miguel constitui uma sub-bacia hidrográfica da margem direita do rio São Francisco, 

que apresenta cerca de 2.700 km de extensão, e sua bacia hidrográfica possui 639.219 km2 de área de 

drenagem. Tem sua origem nas nascentes da Serra da Canastra (MG), em altitudes de 1280m, escoando 

no sentido sul-norte até sua foz na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas desaguando no Oceano 

Atlântico. A Bacia do rio São Francisco (BHRSF) abrange sete unidades da federação: Bahia, Minas 

Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal, além de 504 municípios (Figura 2.7), 

tendo como unidade gestora o Comitê Nacional da BHRSF (CBHSF) (Nemus 2016, Bettencour 2016). 

 De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA 2015), a BHRS Fé dividida em outras quatro 

regiões fisiográficas: Alto, Submédio, Médio e Baixo São Francisco (Figura 2.7). Em nível federal a área 

de estudo está na região do Alto São Francisco abrangendo uma área de 235.635 km2, tendo suas 

principais cabeceiras nas serras da Canastra, da Saudade, das Vertentes e Espinhaço estendendo-se até a 

cidade de Pirapora, no centro-norte de Minas Gerais (Figura 2.10b). Em nível estadual a área integra a 

Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco (BHAASF) abrangendo uma área de 14.155 km² 
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(6%) do território da BHRSF e 29 municípios, tendo como unidade gestora o Comitê da BHAASF 

responsável pela Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Alto rio São Francisco 

(UPGRH-SF1) (Minas Gerais 2004). 

Em escala local, a bacia hidrográfica do rio São Miguel (BHRSM) possui uma área de drenagem 

de 520 km2 que abrange cinco municípios (Arcos, Pains, Iguatama, Formiga, Córrego Fundo), sendo que 

o seu limite sul corresponde a uma parte do limite sul da BHRSF. Independente dos períodos de seca e 

chuva, o rio São Miguel mantém-se perene o ano todo; possui cerca de 40 km de extensão na direção 

geral S/N, em um padrão morfológico meandrante, e uma hierarquização de canais (Strahler 1964) de 5ª 

ordem (Dias & Velásques 2002, Haddad 2007). Na margem oeste do rio São Miguel estão os córregos 

da Mina, do Mandengo e do Fundão; na margem leste estão os córregos Candongas, Santo Antônio, das 

Almas, dos Britos e ao sul os córregos da Barra e das Moendas, que se juntam para formar o rio São 

Miguel (Haddad 2007, Lucon 2018). Na porção sudeste da área há o predomínio do escoamento 

subterrâneo, devido uma carstificação mais desenvolvida (Dias & Velásques 2002) e na porção sudoeste 

o padrão de drenagem é dentrítico em função da geologia local. Além disso, há a presença de lagoas 

cársticas como as lagoas do Sr. Gomes, do Retiro e do Tanque, que possuem sua importância no sistema 

hidrológico (Figura 2.7).  

Sobre a disponibilidade hídrica, o rio São Miguel contribui com vazões médias de 242 milhões 

m3/ano (7,6 m3/s) para a BHRSF, cuja principal fonte hídrica é proveniente do escoamento subterrâneo, 

predominando sobre a superficial durante todo o ano, mais preponderante nos meses secos, chegando a 

95% em julho e 54% em dezembro (Menegasse et al. 2002).Em relação à qualidade das águas superficiais 

chegaram no nível médio para o Índice de Qualidade de Água (IQA), devido a contaminações antrópicas 

existentes ao longo da bacia (Haddad & Magalhães Júnior  2010, Nemus 2016, Lucon et al. 2018).  
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Figura 2.5– Hidrografia da bacia do rio São Miguel A) Localização na bacia rio São Francisco B) Localização no 
Alto São Francisco C) Rio São Miguel e seus principais tributários (modificado de Lucon 2018).    

 

 2.4.3 – Vegetação 

A vegetação é formada da transição dos biomas Mata Atlântica (1,1%) e Cerrado (98,9%), o qual 

possui fitofisionomias como campo sujo, florestas estacionais decíduas e semidecíduas e matas de 

galerias. Os campos sujos são compostos por uma vegetação arbustiva-herbácea espaçada com espécies 

arbóreas restritas. As matas de galerias ocorrem principalmente associadas às drenagens da bacia 

(córregos e rio), cuja vegetação é bem desenvolvida devido à alta umidade, atingindo alturas de 20 a 30 

m (Costa 2012) 

As florestas estacionais decíduas e semidecíduas constituem a fitofisionomia predominante no 

carste da região, também chamadas de “matas secas” e, localmente, conhecidas por “Mata de Pains”. A 

fisionomia da vegetação é sempre verde nos períodos chuvosos; durante a estiagem, de julho a setembro, 

apresenta uma queda quase total das folhagens. Na região cárstica de Arcos-Pains essas florestas são 

comumente encontradas em altitudes entre 500 e 800m e associadas aos maciços de calcários, cujas 
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principais espécies arbóreas são Angico, Jequitibá Rosa, Óleo de Copaíba, Aroeira, Angico Vermelho e 

Canelas (Haddad 2007, Costa 2012). 

De acordo com o Costa et al. (2013) e Pereira (2018), aproximadamente 30% da área da bacia é 

ocupada por vegetação nativa (mata seca e matas de galerias) e, no restante da área, predominam-se as 

pastagens para a pecuária extensiva e atividades agrícolas para o abastecimento regional como feijão, 

milho, cana e eucalipto estabelecendo-se uma pressão antrópica sobre o meio ambiente (Haddad 2007). 

 2.4.4 – Geomorfologia e Pedologia 

A Província Cárstica e Espeleológica do Grupo Bambuí está relacionada ao domínio 

morfoestrutural do Cráton São Francisco, cujo substrato carbonático pertence às formações Sete Lagoas 

e Lagoa do Jacaré. Com 146 mil km2 de extensão, constitui a maior ocorrência de carbonatos e cavernas 

do Brasil. Pode-se distinguir, pelo menos, 11 regiões cársticas e espeleológicas, dentre elas a Região 

Cárstica do Alto do São Francisco, na porção sudoeste da província. Essa região é dividida em unidades 

menores de acordo com a geomorfologia local, sendo que a bacia do rio São Miguel está na Unidade 

Cárstica-Espeleológica de Arcos-Pains (Timo 2014, Martins & Rodrigues 2016, Rubiolli et al. 2019). 

A Região Cárstica do Alto São Francisco, do ponto de vista da geomorfogênese, foi condicionada 

por uma tectônica recente (neotectônica), associada a um elevado índice pluviométrico. A região de Pains 

foi classificada como sendo um carste descoberto em exumação (Saadi 1991, Saadi et al. 1998, Felix & 

Freitas Jr 2000, Santos 2002). O relevo cárstico é bem característico, notado pela presença de maciços 

calcários com feições de dissolução com lapiás e entradas de cavernas, estruturas reliquiares, drenagens 

predominantemente subterrâneas, sumidouros, surgências e dolinas (Pizarro 1998, SEE 2012, Timo 2014, 

Martins & Rodrigues 2016). 

A geomorfologia a Unidade Cárstica-Espeleológica Arcos-Pains foi inicialmente descrita por 

Pizarro (1998) dividindo-a em quatro blocos: o Bloco São Miguel, o Bloco Intermediário, o Bloco 

Ribeirão dos Patos e o Bloco São Francisco. Martins (2013) propôs a compartimentação e hierarquização 

da geomorfologia segundo critérios de classificação internacional, dividindo a Folha Piumhi (Ribeiro et 

al. 2008) em três unidades morfoestruturais (1º táxon): Depósitos Aluvionares Cenozoicos, Bacia 

Sedimentar do São Francisco e Embasamento; estas foram subdivididas em unidades morfoesculturais 

(2º táxon): Planalto Cárstico do Leste e do Oeste do São Miguel, Planalto Cárstico do São Francisco, 

Depressão Cárstica do Ribeirão do Patos e Planícies Fluviais. Timo (2014) integrou as duas propostas 

anteriores para toda delimitação da Unidade Cárstica-Espeleológica Arcos-Pains (Figura 2.8). 

O Planalto Cárstico do Leste do São Miguel (Bloco São Miguel) está limitado a leste pelo 

embasamento cristalino (Planalto Dissecado de Arcos-Córrego Fundo), a oeste pelo rio São Miguel 

(Planícies Fluviais) e a norte pelo Planalto Tabular Lagoa da Prata. Apresenta declividade moderada 

próximo às extensas áreas de afloramento e maciços calcários, cujas feições de dissoluções são desde 
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iniciais (lapiás) à residuais (torres). O relevo exocárstico é típico com dolinas, vale cegos, lagoas cársticas, 

sumidouros e surgências, além de um endocarste bem desenvolvido com o predomínio de drenagens 

subterrâneas e cavernas. O Planalto Cárstico do Oeste do São Miguel (Bloco Intermediário) está limitado 

pelas planícies fluviais do rio São Miguel a leste no distrito da Mina, a oeste pela Depressão Cárstica do 

Ribeirão dos Patos nas vilas Capoeirão e Costina e a norte pelo Planalto Fluivo-cárstico de Doresópolis-

Iguatama. Este bloco apresenta um relevo cárstico característico, possuindo declividade baixa com 

afloramentos e maciços calcários mais esparsos e menores (Martins 2013, Timo 2014). 

A Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos (Bloco Ribeirão dos Patos) é caracterizada por ser 

plana e pela ocorrência de inundações, além do relevo exocárstico proeminente com dolinas, uvalas e 

lagoas cársticas. O Planalto Cárstico do São Francisco (Bloco São Francisco) está no extremo oeste da 

Unidade Cárstica-Espeleológica Arcos-Pains, sendo a feição geomorfológica mais evidente o cânion 

cárstico do rio São Francisco com afloramentos de calcários deformados (Martins 2013, Timo 2014). 

 

Figura 2.6 – Contexto geomorfológico da bacia do rio São Miguel e do sistemas cársticos estudados A) 
Compartimentação geomorfológica (modificado de Martins & Rodrigues 2016) B) Hipsometria da região. 
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Sobre a pedologia, foram descritas quatros classes de solos: argissolos, latossolos, cambissolos e 

gleissolos, ambas associadas ao substrato geológico e às condições geomorfológicas, cuja importância 

está nas atividades agrícolas da região (Lages et al. 2005, Serafim et al. 2012). No sudeste da bacia do 

rio São Miguel, na tríplice divisa dos municípios de Arcos, Pains e Córrego Fundo, foram descritos três 

grupos de solos: argissolos, latossolos e gleissolos, presentes em dolinas, margens de drenagens e topo 

de morro (Moraes & Horn 2013). 

2.4.5 – Espeleologia 

A Unidade Cárstica e Espeleológica de Arcos-Pains-Doresópolis tem grande relevância no 

cenário da espeleologia nacional, pelas cavernas existentes e pela paisagem cárstica expressiva na região, 

que se deparam com o desenvolvimento econômico e o uso da terra gerando impactos sobre o patrimônio 

espeleológico (Pizarro et al. 2001, Teixeira & Dias 2003, Ribeiro & Vilela 2009). O Projeto Arcos Pains 

Espeleologia (PROAPE) foi criado com intuito de atualizar o levantamento e o cadastramento de novas 

cavernas a fim de reconhecer melhor este patrimônio e servir de base para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas (SEE 2012, Silva et al. 2013).  

Atualmente, estão cadastradas 6354 cavernas na região da bacia do rio São Miguel (SBE 2020, 

CECAV 2020). Destacam-se a cavernas existentes dentro dos limites da área de estudo: a Gruta Éden e 

o Abismo do Narigudo, ambas são pontos amostragem e injeção/monitoramento dos métodos de

traçadores naturais e artificiais utilizados nesta pesquisa (Freitas 2009, Carvalho et al. 2015, Lucon 2018,

Pires & Rudnitzki 2019).

2.5 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

Os aspectos socioeconômicos estão relacionados às atividades de serviços e bens existentes nas 

zonas urbanas, seguido da extração de bens minerais utilizados nas indústrias de calcinação e uso da terra 

para a pecuária e agricultura, promovendo impactos ambientais sobre o carste local. 

2.5.1 – Uso e ocupação 

Até então, para a bacia do rio São Miguel, existem dois mapas de uso e ocupação do solo, 

realizados por Cherem (2006), que a classificou em 9 tipos de uso do solo e, recentemente, por Pereira et 

al. (2019), classificando 7 tipos de uso. Ao comparar as duas classificações há um aumento relativo do 

número de pastagens e um pequeno aumento na urbanização e nas atividades de mineração (Tabela 2.1). 

O mapa de uso e ocupação de Pereira (2018) foi adotado nesta dissertação, por ser o mais recente.  
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Tabela 2.1 – Tabela comparativa (Lucon 2018 pg.39). 

LEVANTAMENTO REALIZADO POR 
CHEREM (2006) 

LEVANTAMENTO REALIZADO POR 
PEREIRA (2018) 

CLASSIFICAÇÃO Área 
(%) 

CLASSIFICAÇÃO Área 
(%) 

1. PASTO 40,8 1. PASTO 61 

2. VEGETAÇÃO (MATA) 27,3 
2. VEGETAÇÃO 

27 

3. SOLO EXPOSTO 1,2 
3. SOLO EXPOSTO 

5 

4. AFLORAMENTOS CALCÁRIO 11,6 
4. MACIÇO CALCÁRIO 

3,4 

5. MINERAÇÕES 1,5 
5. EMPREENDIMENTO MINERÁRIOS 

1,8 

6. URBANIZAÇÃO 0,5 
6. URBANIZAÇÃO 

1,7 

7. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO 0,9 
7. LAGOS 

0,1 

8. AGRICULTURA 12,1 
 

 

9. OUTROS 4,1   

Segundo Pereira (2018), a maior parte da bacia é composta por pastagens (61%), sendo que 5% 

são solos expostos e ambas as classes estão relacionadas as atividades de agricultura e pecuária. A 

vegetação ocupa a segunda maior parte (27%) da bacia e, geralmente, estão associadas aos 3,4% de 

afloramentos calcários. Cabe destacar que não se distinguiu a vegetação nativa (mata seca) da vegetação 

antrópica (florestas plantadas). As atividades de mineração (1,7%) são nítidas na região e nota-se que os 

empreendimentos estão próximos aos maciços calcários. As maiores machas urbanas se referem aos 

municípios de Pains, no centro, e Arcos a nordeste da bacia. 

2.5.2 – Urbanização, saneamento básico e abastecimento de água 

 A bacia do rio São Miguel compreende parte dos territórios de 5 municípios, Arcos ocupa a parte 

nordeste e Pains a parte centro-oeste, cujo centros urbanos estão dentro da bacia. Os demais municípios 

de Córrego Fundo, Formiga e Iguatama fazem limites a sudeste, sul e a noroeste, respectivamente. 

O município de Pains possui uma extensão territorial de aproximadamente 422 km2, com uma 

população por volta de 8,3 mil habitantes e densidade 19 habitantes/km2. A maior parcela da população 

está na zona urbana, sendo que 29% das pessoas permanecem ocupadas economicamente no setor e 

serviços em geral, seguida dos setores da mineração e indústria, sobretudo as empresas relacionadas ao 

calcário, e setor agropecuário. A respeito do saneamento básico, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE) é a autarquia municipal responsável pelo abastecimento público de água (superficial e 

subterrânea), e pela rede de esgoto e tratamento dos efluentes domésticos. Atualmente, está em processo 

de construção uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de acordo com o censo de saneamento básico 

cerca de 87% do esgotamento sanitário é considerado adequado (IBGE 2017).  

O município de Arcos tem um território aproximadamente de 510 km2 e uma população de mais 

de 40 mil habitantes e uma densidade demográfica 78 habitantes/km2. A maior parte da população está 
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concentrada na zona urbana, sendo que 32,6% é economicamente ativa, empregada nos setores de 

serviços, seguido da mineração e indústria, do setor agropecuário. A Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA) é a responsável pelo abastecimento público de água e a Prefeitura Municipal 

responsável pela rede de esgoto sanitário e tratamento dos efluentes domésticos, em que cerca de 95% é 

considerada adequado (IBGE 2017). 

2.5.3 – Mineração e indústria do calcário 

Os setores da extração mineral e industrial relacionadas ao calcário constituem pelo menos 30% 

do PIB dos municípios de Arcos e Pains, empregando diversas pessoas (IBGE 2017). Existem 

aproximadamente 16 minerações dentro dos limites da bacia, que extraem as rochas carbonáticas 

(calcário e dolomito) utilizadas principalmente para emprego direto na construção civil, indústria de 

produção de cimento e a cal (calcinação) e no uso agrícola para correção química do solo. Os 

empreendimentos possuem portes médio e grande, com destaque para as empresas Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e Belocal, em Arcos, e a Gecal, Ducal e Ical, em Pains. 

2.5.4 – Agropecuária 

O setor agropecuário também possui importância no contexto socioeconômico, embora 

represente apenas 5% do PIB dos municípios de Arcos e Pains, onde a maior parte do uso da terra é 

destinada à atividade de agricultura e pecuária (IBGE 2017). Dentre as plantações com maiores produção 

e rendimento, pode se destacar as lavouras permanentes de café e as lavouras temporárias de milho, soja, 

cana de açúcar, tomate e feijão. A principal atividade pecuária das propriedades rurais maiores é a criação 

de bovinos para produção de carne e a produção de leite geralmente relacionada aos pequenos e médios 

produtores rurais. Segundo o censo agropecuário do IBGE (2017), quase 40% desses produtores admitem 

a utilização de agrotóxicos nas lavouras agrícolas e as grandes áreas de pastagens utilizadas na pecuária 

de bovinos tornam o sistema cárstico local ainda mais susceptível a contaminações. 

2.5.5 – Problemas ambientais 

As condições ambientais estão diretamente relacionadas com o contexto socioeconômico, o 

contexto geológico e os aspectos fisiográficos em que se encontra o sistema cárstico local, podendo-se 

destacar problemas ambientais já identificados como a contaminação dos recursos hídricos e dos solos, 

além dos impactos sobre o sistema cárstico local e sobre o patrimônio espeleológico.  

Os solos são fundamentais na retenção de contaminantes devido às muitas interações físico-

químicas que determinam a vulnerabilidade química do solo (Ianhez 2003). Na área de estudo foram 

identificados argissolos com uma vulnerabilidade química baixa, ou seja, possuem uma maior capacidade 

de retenção de contaminantes, contudo, detectou-se concentrações de chumbo que ultrapassaram valores 

de prevenção, em áreas de bacia topografia como nas dolinas sem sumidouros e margens de drenagens. 

A possível fonte desse contaminante pode ser atribuída a certos empreendimentos próximos a essas áreas. 
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Portanto faz-se necessário saber da capacidade suporte dos solos antes de sua utilização, haja vista que a 

percolação dos contaminantes pode atingir as águas subterrâneas. Além disso, para a determinação de 

uma vulnerabilidade mais ampla (vulnerabilidade global) é preciso considerar outras propriedades tais 

como a profundidade do nível d’água, condutividade hidráulica, espessuras dos solos, entre outros fatores 

(Borghetti 2002, Moraes & Horn 2013). 

Pelo Índice de Qualidade de Água (IQA) as águas superficiais do rio São Miguel foram 

enquadradas no nível médio de qualidade, devido a impactos antrópicos, como a contaminação por 

fluentes domésticos lançados por falta de saneamento básico adequado, contaminação proveniente do uso 

de agrotóxicos usados na agricultura e a poluição de metais pesados emitidos na atmosfera pelas 

atividades industriais apontados por Haddad (2007) e posteriormente reafirmadas por Lucon (2018), tanto 

nas águas superficiais e meteóricas quanto nas subterrâneas. Os principais elementos com concentrações 

anômalas acima do background natural foram o nitrato, o fosfato e o cádmio, além da presença de 

coliformes totais (Haddad & Magalhães Júnior 2010, Lucon et al. 2018, Lucon et al. 2020b).  

Os impactos ambientais sobre o carste e o patrimônio espeleológico podem ser notados pelo 

soterramento de inúmeras dolinas, desmatamento de mortas nativas, o assoreamento dos cursos d’água 

subterrâneos, modificação das áreas alagadas em épocas de chuvas, mineração de cavernas, a extinção 

de fauna cavernícola endêmica e até mesmo a degradação de sítios arqueológicos e paleontológicos. 

Portanto faz-se necessário a implementação de gestão ambiental pelo poder público que vise o 

desenvolvimento sustentável da região (Teixeira & Dias 2003). 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo aborda os métodos e materiais utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa, a 

realizados sem 5 etapas de campos, como mapeamento das feições geomorfológicas de recarga/descarga, 

e 2 campanhas de aplicação de traçadores fluorescentes em rotas mapeadas. Além das etapas de escritório, 

composta pela revisão bibliográfica, levantamento de dados e o sensoriamento remoto e, posteriormente 

aos campos, a realização do método de favorabilidade de rota cárstica, tratamento de dados e 

geoprocessamento. Todas as etapas estão descritas nos subtítulos deste capítulo e podem ser verificados 

no fluxograma apresentado na Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Fluxograma dos métodos utilizados nesta pesquisa. 

3.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTOS DE DADOS 

A revisão da literatura foi feita por um levantamento sistemático de referências, como artigos 

científicos, livros, teses e dissertações, relatórios técnicos e referências online, que serviram como base 

teórica desta pesquisa. O conteúdo dessas referências envolve assuntos sobre a hidrologia, a geologia, a 

hidrogeologia em sistemas cársticos, metodologias aplicáveis em aquíferos cársticos, além de pesquisas 

anteriores realizadas na área de estudo. 



Assunção, P. H. S., 2021. Associação de traçadores corantes e método de favorabilidade de rota cárstica ... 

30

A pesquisa de dados pré-existentes da área de estudo aconteceu por meio do levantamento das 

bases cartográficas da geologiaque compreendem as folhas Piumhi –SF23-V-B-II (Ribeiro et al. 2008), 

Guapé – SF23-V-B-V (Valeriano et al. 2007), Campo Belo – SF23-V-B-VI (Carneiro et al. 2009) e 

Formiga – SF23-V-B-III (Campello et al. 2015). Informações e dados sobre pesquisas com traçadores e 

isótopos realizados anteriormente.  Informações sobre ospoços tubulares da região pela plataforma do 

SIAGAS WEB  da CPRM. Levantamentos dos dados espeleológios pelos sistemas do Cadastro Nacional 

de Informações Espeleológicas (CANIE/CECAV) e do Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) da 

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). Levantamento das informações geográficas e 

soioeconomicas pelo site do IBGE. E consulta a relatórios técnicos do Sistema Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) de Pains. 

3.2 - SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO 

Para a identificação das rotas do fluxo subterrâneo do aquífero cárstico foram realizados a 

fotointerpretação dos lineamentos morfoestruturais e as feições cársticas por meio do sensoriamento 

remoto e geoprocessamento (SIG). Essas ferramentas são técnicas eficazes quando utilizadas de forma 

integrada, pois permitem uma melhor visualização espacial dos objetos e informações geográficas.  

Numa primeira etapa, foi realizada a fotointerpretação de imagens de satélites do Google Earth©2019 

a fim de determinar e caracterizar os lineamentos morfoestruturais quanto a suas direções, quantidade e 

extensão, que podem indicar as rotas preferenciais do fluxo subterrâneo para cada sistema cárstico. 

Realizou-se a identificação de feições cársticas de recarga (dolinas, sumidouros e cavernas com fluxo 

d’água) e feições cársticas de descarga (surgências), sendo pontos de injeção e de monitoramento dos 

traçadores fluorescentes, respectivamente. Posteriormente, essas informações foram analisadas durante a 

etapa de mapeamento de campo. Com o ArcGis® 10.1 foram confeccionados mapas temáticos 

georreferenciados, como os de localização e hidrográfico da bacia, geológico e hidrogeológico, e da 

geomorfologia cárstica da região.  

3.3 - MAPEAMENTO DAS FEIÇÕES CÁRSTICAS E ESTRUTURAIS 

Depois de realizar as etapas de sensoriamento remoto, fotointerpretação via imagens de satélites 

e informações levantadas por pesquisas anteriores, prosseguiu-se com a etapa de mapeamento e o 

reconhecimento das formas do carste e as direções preferenciais das rotas do fluxo subterrâneo. 

3.3.1 – Zoneamento dos sistemas cársticos locais 

Os sistemas cársticos foram divididos segundo critérios geomorfológicos e hidrológicos que os 

distinguem como sistemas independentes com suas respectivas zonas de recarga e descarga em relação 

ao nível de base local, o rio São Miguel. Os critérios geomorfológicos se referem ao grau de carstificação 

e às unidades geomorfológicas (Martins et al. 2013, Timo 2014), em que os sistemas estão inseridos. Os 
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critérios hidrológicos adotados foram referentes à contribuição hídrica e às zonas de descarga do rio São 

Miguel e afluentes, além de analisar suas respectivas zonas de recarga. A partir disso, foram diferenciados 

3 sistemas cársticos existente na bacia para facilitar a aplicação da técnica dos traçadores fluorescentes 

(Figura 3.2). O sistema Leste apresentou a maior área com cerca de 31 km2. O sistema Leste foi 

delimitado com uma área de aproximadamente 25 km2. E o sistema Leste apresentou a menor área com 

cerca de 13 km2.  

3.3.2 – Mapeamento das feições cársticas 

Para cada sistema cárstico delimitado, as feições cársticas foram inicialmente identificadas via 

fotointerpretação e posteriormente verificou-se detalhadamente cada uma delas em campo. Para isso, 

realizou-se um levantamento das informações em campo acerca do tipo da feição, de suas características 

geomorfológicas e espeleológicas, da posição geográfica (coordenadas), das condições do entorno e das 

condições hídricas e direções do fluxo d’água (Figura 3.2). Os materiais para o registro foram um GPS 

para a aquisição das coordenadas em projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum 

WGS84, uma caderneta para as anotações e observações e uma câmera Nikon modelo Coolpix W300 

para o registro fotográfico. 

 3.3.3 – Mapeamento geológico estrutural 

O mapeamento geológico-estrutural dos três sistemas cársticos consistiu de um levantamento 

em campo das estruturas geológicas (planos de acamamento, fraturas e falhas), que condicionam os 

planos de dissolução e percolação de águas tanto meteórica quanto águas superficiais e 

subterrâneas. Essas estruturas foram plotadas e identificadas no mapa geológico preexistente (Ribeiro 

et al. 2008) de cada área do sistemas mapeados e integrada às estruturas fotointerpretadas na etapa de 

sensoriamento remoto. Para isso foram visitados pontos de afloramento e maciços de calcário, além de 

cavernas, onde utilizou-se uma bússola de geólogo tipo Brunton para medição das atitudes dos planos e 

lineamentos (Figura 3.2). A anotação estrutural utilizada foi a americana ou tipo Bruton, que 

considera a direção e mergulho das camadas em relação ao rumo. Para confecção das rosetas 

estruturais foi utilizado o software OpenStereo 1.2, a partir das medidas estruturais obtidas em campo.   
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Figura 3.2 – Mapa com os pontos dos sistemas cársticos mapeados, feições cársticas e lineamentos estruturais 
mapeados. 

3.4 – MÉTODO DE FAVORABILIDADE DE ROTA CÁRSTICA 

Esse método é baseado em uma análise paramétrica por meio de classificações, ponderações e 

interpolações de parâmetros favoráveis à carstificação, a partir de dados regionais e locais geológico-

estruturais, geomorfológicos e espeleológicos. Para isso, foram selecionados cinco parâmetros principais, 

considerados evidências de campo diretas e indiretas de carstificação: caverna mapeada, entrada de 

caverna, agrupamento de dolinas, dado estrutural mapeado (plano de falha/fratura) e lineamento inferido. 

Em seguida, no ArcGis 10.5, realizou-se o geoprocessamento dos arquivos vetoriais de cada um 

dos parâmetros utilizando ferramentas de análise espacial (densidade de Kernel para linhas e pontos). 
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Foram estabelecidas 4 classes e atribuídos pesos de 1 a 4, por meio da ferramenta de reclassificação, 

resultando em mapas de densidades de dados para cada parâmetro, considerando uma escala de 1:25.000. 

Os mapas de densidade de lineamento mapeado e inferido foram calculados em m/m2, enquanto os mapas 

de densidade de entrada de cavernas e dolina em pontos/m2. Vale ressaltar que a classificação e ordem 

de grandeza das unidades pode variar dependendo da quantidade de dados, intervalo de cada parâmetro 

e sua distribuição espacial. Como todos os parâmetros apresentam áreas de influência (e.g. cavernas e 

seu entorno, dolinas dentro de bacias fechadas, ou grupos de fraturas em epicarstes), alguns raios de 

pesquisa (buffers) foram considerados. No caso de caverna mapeada, a partir da linha de contorno da 

caverna considerou-se buffers de 50 m, 100 m e 250 m, considerando 4 classes e conforme legislação 

brasileira de área de proteção de cavernas (Brasil 2009). Para os demais parâmetros, aplicou-se um buffer 

de 100 m. 

Um fator multiplicador foi atribuído para cada mapa de densidade dos parâmetros aplicando o 

método AHP (Analytic Hierarchy Process). Essa técnica multicritério consiste na decomposição 

hierárquica do problema em critérios correlacionando-os entre si de acordo com uma escala de 

importância, reduzindo assim a subjetividade na atribuição de pesos entre parâmetros (Saaty 1987). Além 

disso, considerou-se a importância hidrogeológica/espeleológica deles na região, com base em pesquisas 

anteriores (Freitas 2009, Ferrari et al. 2018 e Lucon et al. 2020) (Freitas 2009, Ferrari et al. 2018 e Lucon 

et al. 2020a). Assim, foi estabelecida uma equação para a matriz de favorabilidade de rota cárstica (Kr), 

que é a soma de todos os parâmetros com seus respectivos pesos, conforme equação 1. 

Kr = (0.55 ∙ Cs) + (0.22 ∙ Ce) + (0.15 ∙ Sk) + (0.05 ∙ Lm) + (0.03 ∙ Li) (1) 

onde, Cs = caverna mapeada, Ce = entrada de caverna, Sk = dolina, Lm = lineamento estrutural mapeado 

e Li = lineamento inferido.  

O último passo foi a execução da álgebra de mapa da equação 2 usando a ferramenta calculadora 

de raster do ArcGis 10.5. O produto do geoprocessamento é o mapa de densidade de dados com quatro 

classes de favorabilidade para formação de rotas cárstica: (1) baixa, (2) moderada, (3) alto e (4) muito 

alto. Assim, são delineados os trajetos das rotas subterrâneas considerando os fatores mais favoráveis à 

carstificação, como intersecção de estruturas, alinhamento de cavernas, dolinas etc. A partir dessas rotas, 

é possível estabelecer os índices de sinuosidade para os trechos das seções transversais de todos os 

sistemas, com base na relação entre distâncias lineares e sinuosas, dada pela equação 2 (Worthington 

1991). 

S = 
XS

X
(2) 

onde, S = índice de sinuosidade; X = distância linear ou radial e XS = distância sinuosa. 
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3.5 – TRAÇADORES ARTIFICIAIS FLUORESCENTES 

Ao aplicar os traçadores fluorescentes devem-se estabelecer os objetivos e finalidades da técnica, 

observando o ambiente hidrogeológico e recursos disponíveis. Isso porque, as estratégias de amostragens 

e monitoramento dependem dos objetivos que se deseja alcançar com a técnica (Field 2002, Smart 2005, 

Goldscheider & Drew 2007, Taylor & Greene 2008). Os objetivos da aplicação dos testes foi analisar de 

forma qualitativa as rotas do fluxo subterrâneo, as interconexões hidráulicas da rede de condutos, bem 

como as zonas de recarga e descargas. E analisar de forma quantitativa as velocidades do fluxo 

subterrâneo, as vazões de entrada e saída, massa recuperada, tempo de chegada e de trânsito dos 

traçadores e definição dos padrões da rede de condutos dos sistemas cársticos locais. A seguir, são 

descritas as etapas de trabalho (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Fluxograma das etapas da técnica de traçadores fluorescentes. Fonte: autor. 

 

3.5.1 – Planejamento, instrumentação e amostragem 

Após definido os objetivos da técnica, foi feito o mapeamento de campo com o reconhecimento 

das possíveis direções do fluxo e feições cársticas de entrada e saída. A etapa de planejamento consistiu 

em definir os pontos de injeção e de monitoramento, estabelecendo-se os tipos e quantidade de traçadores 

fluorescentes a serem injetados, e os equipamentos necessários para a amostragem e monitoramento 

(Goldscheider & Drew 2007, Taylor & Greene 2008). Portanto, definiu-se 2 campanhas de testes a serem 

realizadas em Setembro de 2020 (período seca) e Abril de 2021 (período chuvoso), com objetivo de 

compreender a variabilidade sazonal da rede de condutos do ACASF local. Foram estabelecidos um total 

de 4 rotas do fluxo, 4 pontos de injeção, 6 pontos de monitoramento nos sistemas cársticos locais 

definidos (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Mapa com os pontos de injeção e monitoramento, destacando o tipo amostragem. 

Além disso, atentou-se para os aspectos legais em relação a aplicação de traçadores, comunicando 

as autoridades responsáveis sobre a sua realização e segurança, para que se tenha o mínimo de impacto 

socioambiental (Goldscheider & Drew 2007). Os testes realizados nesta pesquisa tiveram o apoio e 

ciência do SAAE, Prefeitura Municipal de Pains e ICMBio/CECAV.  

Podem-se destacar os principais traçadores fluorescentes comumente utilizados em carste: a 

Fluoresceína sódica (uranina) e a Rodamina WT justamente por serem conservativas e detectáveis a 

concentrações em parte por bilhão (ppb) (Palmer 2007, Taylor & Greene 2008). Esses dois traçadores 

foram utilizados para a realização dos testes (Tabela 3.1). A vantagem da rodamina WT é a baixa 

sensibilidade a luz, por outro lado a fluoresceína é mais sujeita da degradação quando exposta à 

luz, contudo excelente no limite de detecção e intensidade de fluorescência. 
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Tabela 3.1 – Tabela com os principais tipos de traçadores fluorescentes utilizados e suas características. 

Traçador Fórmula química 
Limite de detecção 

(µg/L) 

Fluoresceína (Uranina) C20H10Na2O5 10-3 

                       Rodamina WT C29H29N2O5ClNa2 10-2 

 

Para estimar a quantidade do traçador foi utilizada a equação 3 empírica proposta por 

Worthington & Smart (2003): 

 

M = 1,9 · 10-5(L ∙ Q ∙ C)
0.95

      (3) 

 

onde, M = quantidade massa em kg, L = distância em km do ponto de amostragem, Q = vazão da descarga 

em L/s; e C = concentração máxima do ponto de amostragem (µg/L). L foi calculada via 

geoprocessamento e sensoriamento remoto. Q nas descargas principais serão medidos via molinete 

(tópico 3.6.3) e as demais serão estimadas em campo. C foi definida para cada rota a fim amenizar o 

impacto visual. 

Definiu-se a injeção instantânea e pontual para os traçadores fluorescentes e amostragem 

quantitativa, que é contínua e realizada por um fluorímetro de campo com data loggers (Schnegg 2002, 

Smart 2005, Goldscheider & Drew 2007).  

3.5.2 – Estudo de background 

O estudo de background consiste em caracterizar as condições naturais de fluorescência dos 

fluxos hídricos da área de estudo. As concentrações de background foram obtidas no dia anterior ao início 

de cada teste, com os fluorímetros de campo, registrando durante 24 horas as concentrações naturais de 

fluorescência de cada sistema cárstico. O objetivo foi corrigir possíveis valores de concentrações dos 

traçadores. 

3.5.3 – Injeção e monitoramento 

A injeção e o monitoramento serão realizados separadamente para cada sistema cárstico 

considerando-se as rotas de fluxo subterrâneo a fim de se obter melhores resultados para a análise 

quantitativa das curvas de restituição dos traçadores. A injeção constitui a aplicação instantânea e pontual 

nos pontos de recarga (entrada) dos traçadores fluorescentes, que serão transportados pelos condutos até 

o(s) ponto(s) de descarga (saída) (Goldscheider & Drew 2007). Para cada rota dos sistemas cársticos 

definiu-se 4 pontos de injeções, totalizando 8 injeções com os respectivos traçadores selecionados (Tabela 

3.2), durante os períodos de seca e chuva. 
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Tabela 3.2 – Tabela com os pontos de injeção, as rotas de fluxo subterrâneo, os sistemas cársticos, o tipo de 
traçadores fluorescentes utilizados, data, hora, massa de injeção. 

Ponto de injeção  Feição cárstica Traçador Massa injetada 
Sistema 
cárstico 

IP1 - Lagoa do Retiro Caverna Rodamina WT 200 g Sistema 
Leste IP2 - Narigudo Caverna   Fluoresceína 300 g 

IP3 - Mina Sumidouro Fluoresceína 300 g 
Sistema 
Oeste 

IP4 - Múcio Dolina Fluoresceína 300 g 
Sistema 

Sul 

O monitoramento pós-injeção consiste no conjunto de técnicas de amostragens e equipamentos 

necessários para a identificação e detecção dos traçadores fluorescentes injetados para o teste (Smart 

2005). Para obtenção de uma quantitativa dos resultados optou-se por utilizar a fluorímetros de campo 

(Tabela 3.3). Para a amostragem contínua foram instalados fluorímetros de campos com data loggers 

portáteis modelo GGUN-FL30 modelos (1650, 1920 e 1921) (Schnegg 2002), para a medição automática 

das concentrações dos traçadores, programado o tempo de medição de 15 min. Foram definidos 6 pontos 

cavernas e surgências.  

 

Tabela 3.3 – Tabela com os pontos de monitoramento com os tipos de amostragem e instrumentação. 

Ponto de monitoramento 
Tipo de feição 

cárstica 
Tipo de 

amostragem 
Fluorímetro 

Sistema 
cárstico 

SP1- Mastodonte Caverna   Contínua Modelo 1920 Sistema 
Leste SP2 - Timburé Surgência Contínua  Modelo 1921  

Janela cártica Sr. Sócrates Surgência Contínua Modelo 1650 
Sistema 
Oeste 

Gruta Éden Caverna Contínua Modelo 1920 

Janela cártica Angolinhas Surgência Contínua Modelo 1921   

Nascente Sr. Múcio Surgência Contínua Modelo 1650  
Sistema 

Sul 
 

3.5.4 – Interpretação das Curvas de Restituição 

Nas análises quantitativas para obter os parâmetros das curvas de restituição dos traçadores tais 

como tempo de chegada, velocidades máximas, tempo de pico, concentração de pico, tempo médio de 

trânsito, tempo quando metade da massa recuperada passa pelo ponto de amostragem e além da massa 

recuperada do traçador. Para isso, o processamento dos dados quantitativos será utilizado o software 

QTRACER2 (Field 2002). Para as análises qualitativas, visando o reconhecimento da conexão hidráulica 

pela presença ou não do traçador em determinado ponto de detecção, utilizou-se o ArcGis® 10.1 para a 
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confecção do mapa das conexões hídricas da rede de condutos cársticos da área de estudo. Além disso, 

os resultados desta pesquisa serão comparados aos testes já realizados (Freitas 2009, Ferrari et al. 2018) 

de algumas rotas já conhecidas do Sistema Oeste, a fim de avaliar se houve mudanças significativas nas 

condições do fluxo subterrâneo. 

3.5.4 – Monitoramento das vazões de descarga  

O monitoramento das vazões de descargas nas nascentes/surgências é importante para 

compreender os padrões da rede de condutos dos sistemas cársticos. Na bacia do rio São Miguel o 

monitoramento está sendo realizado em conjunto com o projeto de mestrado “Funcionamento 

hidrogeológico cárstico via monitoramento hidrodinâmico e hidrogeoquímico: estudo de caso da bacia 

do Rio São Miguel, Pains (MG)”. A três surgências Nascente Sr. Veloso – SP2 (sistema leste) e Nascente 

Sr. Múcio – SP6 (sistema sul) já monitoradas pelo projeto supracitado coincidem com os pontos de saída 

das rotas de fluxo investigada e suas medições das vazões serão aproveitadas (Marques no prelo). 

As medições das vazões foram feitas mensalmente utilizado-se o método do molinete para as 

surgências e cavernas, Timburé (SP1), Mastodonte (SP2), Sócrates (SP3), Éden (SP4), Angolinhas (SP5) 

e Múcio (SP4) do método volumétrico para o córrego da Mina (IP3) (Figura 3.5), que servirão para validar 

as vazões obtidas pelo método de traçadores. O método do molinete consiste na determinação da 

velocidade média obtida pela quantidade de rotação da hélice por um determinado tempo e a 

determinação da área da seção do canal de fluxo. Para tal, estão sendo utilizado um macromolinete 

fluviométrico da marca RICKLY, modelo Price, com eixo vertical com conchas e 12 cm de diâmetro, uma 

fita métrica de 30 metros, um cronômetro e uma prancheta com uma planilha para anotações dos dados. 

O método volumétrico é feito por meio da cronometragem do tempo que é gasto para encher um balde 

plástico de volume conhecido. Para isso, está sendo utilizado um balde de 12 litros e um cronômetro 

(Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Monitoramento das vazões (A), Método do Molinete hidrológico (B) Método Volumétrico (C) 
Molinete RICKLY, modelo Price indicando os componentes do equipamento. Fonte: Autor. 

 

3.6 – MODELAGEM DAS CURVAS DE RESTITUIÇÃO DOS TRAÇADORES 

No caso de traçadores conservativos, como uranina e rodamina WT, o processo de transporte do 

fluxo pode ser descrito por modelos analíticos e numéricos (Benischke 2021). Fatores como retardamento 

e adsorção não foram considerados aqui, pois partiu-se do princípio de que a uranina e rodamina WT têm 

baixa taxa de adsorção e degradação (Mull et al. 1988, Benischke et al. 2007). A equação de advecção-

dispersão (Bear 1979) (Equação 4) pode ser resolvida por meio de soluções analíticas (matemáticas) 

existentes dentro de modelos que consideram distintas condições iniciais e de contorno (Leibundgut et 

al. 2009, Benischke 2021). 

∂C

∂t
 = DL

∂
2
C

∂x
2  - vm

∂C

∂x
          (4) 

onde, C = concentração; x = distância; t = tempo; DL = coeficiente de dispersão longitudinal e vm = 

velocidade média de fluxo.  
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 Para essa pesquisa, três modelos foram adotados para estimar os valores dos parâmetros de fluxo 

e transporte: advection-dispersion (AD), two-region nonequilibrium (2RNE) e multi-double porosity with 

two-region nonequilibrium (MDP-2RNE). Para isso, utilizou-se o processo de modelagem inversa, que 

consiste na variação desses parâmetros até que a curva modelada se ajuste à curva observada (Benischke 

et al. 2007). Os softwares CXTFIT (Toride et al. 1995) e MFIT (Bodin 2020) foram usados nas 

modelagens, onde as acurácias são avaliadas pelo coeficiente de determinação (R2) e pelo cálculo da 

eficiência de Nash-Sutcliffe (Nash & Sutcliffe 1970, Barberá et al. 2017, Ender et al. 2018).  

O modelo AD é solução analítica da Equação 6, que considera a injeção instantânea, meio 

homogêneo, semi-infinito e detecção do fluxo de massa (Kreft & Zuber 1978, Parker & van Genuchten 

1984).  

O modelo 2RNE considera a presença de zonas móveis e imóveis de fluxo como processo de 

primeira-ordem, em que existe uma interação entre elas, representadas pelo coeficiente ω; o coeficiente 

β indica a proporção de zona móvel em relação ao total, numa faixa 0≤β≤1 (Toride et al. 1993, Field & 

Pinsky 2000), visto na equação 5. 

(1-β)
∂C2

∂t
 = ω(C1-C2)           (5) 

onde, o subscrito 1 = região móvel do fluxo e 2 = região imóvel; C = concentração; t = tempo, β = 

coeficiente de partição (adimensional); ω = coeficiente de transferência de massa (adimensional).  

O modelo MDP-2RNE, além de considerar as duas zonas de fluxo (móvel e imóvel), permite a 

existência de mais de um caminho, ou canal paralelo, que dividem o fluxo (multifluxo) depois da entrada, 

mas tornam a se encontrar na saída do sistema, assumindo que não há interação entre os canais (Bodin 

2020). Devido à complexidade do modelo, não é possível obter uma solução analítica; portanto, é 

necessário o auxílio do software PEST (Doherty 2019) para calcular as derivadas parciais usando 

diferenças finitas. Apenas este modelo utiliza a solução numérica para as estimativas dos parâmetros.  

Com o objetivo complementar de analisar o comportamento sazonal de resistência hidrodinâmica 

e influência da dispersão no fluxo, os números de Renoyds e Peclet foram calculados considerando vm e 

DL do modelo 2RNE, conforme as equações 6 e 7. 

Re = 
ρ ∙ vm ∙ dc 

μ
                              (6) 

Pe = 
vm ∙ XS 

DL
                                  (7) 

onde, ρ = densidade do fluido; µ = viscosidade dinâmica do fluido; C = concentração; dc = diâmetro do 

conduto; DL = coeficiente de dispersão longitudinal; vm = velocidade média de fluxo e XS = distância 

sinuosa.  



 

 

CAPÍTULO 4 

4. HIDROGEOLOGIA CÁRSTICA 

Neste capítulo são discutidos os aspectos teóricos fundamentais para realização deste trabalho, cujas 

referências abrangem desde os conceitos básicos, como sistema cársticos, a conceitos técnicos e 

específicos sobre técnica de traçadores fluorescentes aplicado ao carste. 

4.1 - SISTEMAS CÁRSTICOS 

Os ambientes cársticos são sistemas hidrogeodinâmicos constituídos pela interação dos processos 

do ciclo hidrológico com o substrato geológico constituído principalmente por rochas carstificáveis. 

Como produto dessas interações, esses ambientes apresentam paisagens e formas peculiares e de grande 

beleza cênica, sejam elas encontradas no subterrâneo ou na superfície, possibilitando a existência de 

ecossistemas únicos. No entanto esses sistemas também são frágeis e sensíveis às ações antrópicas, 

portanto necessitam de maior atenção e proteção (Ford & Williams 2007, Sanchez & Lobo 2016, Souza 

& Auler 2018). Este trabalho teve enfoque em sistemas cársticos desenvolvidos em rochas carbonáticas, 

consideradas os principais tipos de rochas carstificáveis na crosta terrestre (Goldcheider et al. 2020).  

4.1.1 – Formação do Carste: carstificação e espeleogênese  

O desenvolvimento dos sistemas cársticos em rochas carbonáticas está ligado a um processo de 

transferência/transporte de massas que depende do fluxo da água subterrânea, responsável pelo 

equilíbrio/desequilíbrio do sistema água-rocha (Klimchouk 2015). A dissolução é a responsável pela 

criação e evolução sistêmica da rede de permeabilidade, oriundas do alargamento de fraturas nas rochas, 

de uma porosidade tardia (Klimchouk et al. 2000). 

Existem dois tipos fundamentais de espeleogênese: epigênica e a hipogênica. A espeleogênese 

hipogênica ou hipogênese trata-se do desenvolvimento de estruturas de permeabilidade ampliadas pela 

dissolução, promovida por fluídos acidificados (H2S) ascendetes originados de fontes distantes ou 

internas, que não dependem da recarga direta da superfície adjacente. Além disso, a hipogênese pode está 

relacionada à condição hidrodinâmica do aquífero confinado, em que o fluxo subterrâneo está sob pressão 

e confinado entre camadas de menor pemeabilidade (Klimchouk 2007). Por outro lado, a espeleogênese 

epigênica ou epigênese ocorre em condições próximas à superfície terrestre, onde predominam a 

circulação das águas superficiais e meteóricas que abastecem os aquíferos. Portanto, a epigênese está 

condicionada a uma hidrodinâmica aberta, cujas zonas de recarga estão imediatamente acima de aquíferos 

livres (Klimchouk et al. 2000, Klimchouk 2015).  

A hidrogeoquímica da carstificação está intimamente relacionada a reações de equilíbrio químico 

presente no sistema água-rocha, neste caso, as rochas carbonáticas (Sánchez & Lobo 2016). As reações 
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clássicas de equilíbrio mais comuns são (1) acidulação da água pelo gás carbônico no solo e atmosfera, 

(2) dissolução das rochas carbonáticas e (3) precipitação de depósitos químicos (espeleotemas), 

representadas abaixo: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3                                         

CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca
2+

+ 2HCO3
-      

       

Ca
2+

+ 2HCO3 
-

↔ CaCO3 + H
2
O + CO2 

4.1.2 – Carste: conceitos e origens  

A Carstologia é a ciência que trata  do “Carste” e que vem do termo alemão “Karst” e tem origem 

em uma região do oeste da Eslovênia denominada “Kras”, onde foram  realizados os primeiros estudos 

detalhados por volta do fim do século XIX (Travassos 2019).  

Geomorfologicamente, o termo Carste pode ser definido como um tipo específico de paisagem 

que desenvolve uma complexa rede de condutos subterrâneos, por onde água flui, e sistemas de cavernas, 

ambos formados principalmente pelo processo de dissolução de rochas solúveis como calcários, 

dolomitos, margas e gipso (Ford & Williams 2007). Ademais, a dissolução de rochas produz feições 

intrínsecas na superfície terrestre,e.g. fissuras, pináculos de pedras, depressões fechadas e drenagens que 

desaparecem em um determinado ponto para o subterrâneo (Palmer 2007).  

Na pespectiva da espeleogênese e da geotectônica, existem dois tipos de carste distinguíveis na 

crosta superior: o hipogênico e epigênico. Podem ser diferenciados principalmente pelas condições de 

contorno, condições geoquímicas, hidrodinâmicas dos regimes de fluxo da água subterrânea e pelo tipo 

de espeleogêneses. O carste, em quase todos seus atributos essenciais, tem sua origem na espeleogênese, 

ou seja, ele é uma função da espeleogênese. No domínio da epigênese, existem os ditos carste 

entrincheirado, coberto, exumado, enterrado e o carste exposto: denundado e aberto. Na transição entre 

os domínios está o carste subjacente. No domínio da hipogênese, o carste profundo e estabelecido e, por 

fim, o carste singenético, no estágio da eogênese (Klimchouk 2015). 

Na visão sistêmica, o carste pode ser considerado como um sistema aberto ou fechado a depender 

da escala de análise. Para a análise regional, que é o caso deste estudo, tem-se o sistema aberto onde é 

possível observar todas as fases físicas livres interagindo entre si até o momento de equilibrio 

termodinâmico, por exemplo, sistema aberto rocha carbonática–água–ar (Travassos 2019). 

4.1.3 – Compartimentação do sistema cárstico 

Segundo Ford & Williams (2007), o termo exocarste refere-se às características do carste na 

superfície e o endocarste no subterrâneo. O exocarste representa o conjunto de feições superficiais 

caracterizado pela presença de recargas meteóricas, sob pressões hidrostáticas e temperaturas moderadas, 

onde predomina a espeleogênese epigênica (Andreychouk et al. 2009, Klimchouk 2007, Travassos 2019). 
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O epicarste é a zona subcutânea que contribui no desenvolvimento do carste, atuando na distribuição da 

água infiltrada e na solução solvente (CO2 + H2O) da rocha, resultando em diversas feições tanto da 

superfície quanto no subterrâneo (Bakalowicz 2005).  

O endocarste é o conjunto de feições subterraneas influenciadas tanto por águas meteóricas 

quanto por águas subterrâneas mais profundas, tratando-seda espeleogênese hipogênica, e pode ser 

considerado como o hipocarste (Klimchouk 2015, Travassos 2019). O carste endogênio compreende a 

parte mais inferiores dentro da crosta, profundidades abaixo de 500 a 7000 m, onde as pressões excedem 

a hidrostática e as temperaturas são mais elevadas (>80 a 100°C), além da presença da circulação de 

fluidos mais agressivos, podendo existir cavernas que devem sua origem aos processos endógenos 

(Andreychouk et al.2009).  

4.1.4 – Paisagem e feições do carste 

As feições e paisagens do carste são resultados dos processos hidrológicos e geoquímicos 

envolvidos no desenvolvimento do sistema. Podem existir em diversas escalas e comumente consideradas 

são características de regiões úmidas (Figura 4.1). 

Feições superficiais do relevo cárstico  

As feições do relevo cárstico são formas geomorfológicas remanescentes, em sua maioria, 

oriundas principalmente da dissolução de rochas solúveis em superfície terrestre. As feições cársticas são 

classificadas de entrada, de saída e residuais. As feições e paisagens cársticas residuais são tipicamente 

descritas como uma planície contendo morros dispersos e isolados, que possuem distintas formas e nomes 

(torres, hums, morros isolados, mogotes e cones) (Ford & Williams 2007, Travassos 2019). 

As feições cársticas de entrada são aquelas que permitem a recarga da água superficial e/ou 

meteórica para o sistema aquífero. Dentre elas existem os lapiás (karrens) que são canais na superfície 

das rochas, formados pela dissolução da água meteórica. As dolinas (sinkholes) são formas cársticas 

típicas de depressões fechadas circulares ou ovais, que possuem largura maior que a profundidade e, de 

acordo com sua gênese, elas podem ser classificadas como dolinas de dissolução e de colapso. O conjunto 

de duas dolinas interconectadas é denominado de úvala. Os sumidouros (sink) consistem em pontos por 

onde água superficial adentra no sistema aquífero e se une ao escoamento subterrâneo (recarga pontual). 

Os poljes são extensas regiões do carste que possuem as adjacências abruptas e o fundo plano, com uma 

drenagem superficial que adentra ao subterrâneo por um sumidouro. A janela cárstica são feições como 

depressões ou vales cársticos onde é possível observar um trecho do fluxo da água que aparece por uma 

surgência e logo em seguida é capturado por um sumidouro (White 2003, Ford & Williams 2007, 

Travassos et al. 2015, Travassos 2019). 

As feições cársticas de saídas são aquelas por onde a água subterrânea reacende à superfície 

(pontos de descarga), por processos hidrodinâmicos ou devido à condição do meio geológico. Podem-se 
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destacar as surgências (springs) que são um tipo de nascente típica de sistemas cársticos. A lagoa cárstica 

é uma típica depressão cárstica com água devido ao aumento da recarga do sistema aquífero cárstico, que 

interage com a água superficial e/ou meteórica, isto é, dependendo das condições hidrodinâmicas, podem 

ser formas cársticas de entrada (White 2003, Ford & Williams 2007, Travassos et al. 2015, Travassos 

2019). 

Feições cársticas subterrâneas 

As cavernas são feições cársticas subterrâneas formadas pelo processo de espeleogênese, 

constituindo formas complexas e são afetadas principalmente pela interação da geologia, hidroquímica e 

mecanismos hidrodinâmicos. Uma caverna pode ser definida como uma cavidade natural subterrânea e 

acessível pelo ser humano e a espeleologia é a ciência que as estuda (Palmer 2007, Ford & Williams 

2007). Quando as cavidades naturais estão totalmente na zona saturada são denominadas de condutos 

cársticos, formados pelo processo de espeleogênese. Um sistema cárstico pode ser constituído por uma 

rede de condutos ou zona carstificada, consideradas como um tipo de porosidade terciária (Ford & 

Williams 2007). Apenas cerca de 1% da porosidade de condutos de um aquífero cárstico é acessível ao 

homem (cavernas), os demais compõem a rede de condutos freáticos (Karmann et al. 2000). 

 

Figura 4.1 – Figura resumo da compreensão de todo sistema cárstico formas e processo (modificado de Ford & 
Willians 2007). 

4.1.5 – Bacias superficiais e subterrâneas em regiões cársticas 

Uma bacia de drenagem superficial ou hidrográfica pode ser definida também como uma região 

geográfica delimitada pelos interflúvios, em que o volume de água precipitado é captado por meio de 

processos de escoamentos, convergindo para o exutório (Tucci 2001). No caso de bacias hidrográficas 

em regiões cársticas, como é o caso da bacia do rio São Miguel, os limites de uma bacia subterrânea 
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(aquífera) geralmente não coincidem com os limites da bacia superficial sobrejacente. O fluxo 

subterrâneo não pode ser identificado por análises de mapas topográficos, pois a direção da água 

subterrânea independe, muitas das vezes, da topografia da superfície. Para que se tenha uma análise 

completa, devem ser utilizadas técnicas específicas, como o uso de trançadores, análises hidrogeológicas 

e monitoramento de longo prazo (Goldscheider & Drew 2007, Palmer 2007, Travassos 2019). 

4.2 – AQUÍFEROS CÁRSTICOS  

Os aquíferos cársticos possuem algumas características intrínsecas que se distinguem dos demais 

aquíferos (porosos e fraturados), onde os princípios hidrogeológicos devem ser aplicados de forma 

apropriada e cautelosa. A hidrogeologia cárstica ocupa-se em compreender as características e controles 

de desenvolvimento dos aquíferos cársticos, que são excelentes reservatórios subterrâneos, embora sejam 

mais vulneráveis as contaminações em relação aos demais tipos de aquíferos (Ford & Williams 2007, 

Feitosa et al. 2008). 

4.2.1 – Propriedades e características intrínsecas 

O aquífero cárstico possui uma organização de uma rede cárstica complexa e funcional e, 

portanto, suas propriedades são extremamente heterogêneas e anisotrópicas (Goldscheider & Drew 2007, 

Stevanović 2015). Ademais, o entendimento da hidrodinâmica destes aquíferos é difícil, em vistas de 

suas características genéticas (Feitosa et al. 2008). 

Porosidade e permeabilidade tripla da rocha 

Os aquíferos cársticos possuem uma rede complexa de condutos subterrâneos, originados de uma 

porosidade terciária desenvolvida pelo processo de dissolução nas descontinuidades (e.g. fraturas e planos 

de acamamento) de rochas solúveis, como calcários, dolomitos e mármores (Ford & Williams 2007). 

Além disso, essa rede de condutos pode mudar ao longo do tempo, onde os condutos podem colapsar ou 

serem preenchidos por sedimentos, ou condutos saturados podem se transformar em condutos não 

saturados e vice-versa (Goldscheider & Drew 2007).  Quando a água subterrânea é transmitida e 

armazenada na matriz da rocha (porosidade primária), nas fraturas (porosidade secundária) e nos 

condutos (porosidade terciária), o aquífero possui um modelo de permeabilidade tripla (White 2003). 

Heterogeneidade e anisotropia hidráulica  

Um dos grandes desafios é compreender como se comporta o escoamento subterrâneo dentro de 

aquífero cárstico, devido à alta variação na posição espacial e na direção dos parâmetros hidráulicos, 

como transmissividade (T) e condutividade hidráulica (K). Por isso, o aquífero cárstico é considerado 

extremamente heterogêneo e anisotrópico (Goldscheider & Drew 2007, Ford & Williams 2007). 

Variabilidade sazonal e dinamismo hidráulico 

A variabilidade sazonal dos aquíferos cársticos depende das condições hidrológicas que podem 
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alterara hidrodinâmica do aquífero em um curto intervalo de tempo. Portanto, o constante monitoramento 

dos sistemas cársticos é necessário à medida que os eventos hidrológicos acontecem, sobretudo durante 

eventos de alto fluxo (Goldscheider & Drew 2007). Sanchez & Lobo (2016) exemplificam o dinamismo 

hidráulico, por meio da organização espacial de bacias aquíferas, onde é representada a oscilação sazonal 

do nível de água e sua influência na conectividade da rede de condutos e contribuição hidrológica (Figura 

4.2). 

 

Figura 4.2 – Dinamismo hidráulico representado pela oscilação da sazonalidade da superfície freática. No período 
de seca (A) as bacias aquíferas são independentes, já no período de chuva (B) passam a ser interconectadas, de 
modo que o sistema A contribui com o fluxo (overflow) do sistema (modificado de Sanchez & Lobo 2016). 

 

4.2.2 – Hidrodinâmica dos aquíferos cársticos 

Considera-se um aquífero cárstico comoum sistema aberto com limites de captação, fluxos de 

entrada, transferência e saída, controlados por mecanismos físicos e químicos. A hidrodinâmica trata-se 

da circulação da água nos diferentes meios geológicos, em meios cársticos (heterogêneo e anisotrópico), 

e requer maior atenção ao se aplicar princípios da hidrodinâmica de meios homogêneos e isotrópicos 

(Ford & Williams 2007).  

Zonas hidráulicas 

O aquífero cárstico possui três zonas hidráulicas, em relação à superfície freática: insaturada ou 

vadosa, epifreática ou de oscilação e saturada ou freática (Figura 4.3). Na zona insaturada, os espaços 

vazios estão parcialmente preenchidos por água, sejam nos poros, fraturas ou condutos. Fazem parte desta 

zona, o solo, o epicarste e a zona de transmissão livre percolação. A zona epifreática é o intervalo onde a 

superfície freática sofre oscilações em relação ao nível basal. Por fim, a zona saturada é a mais profunda, 

onde os espaços vazios estão saturados em água, sua espessura é temporalmente variável (Ford & 

Williams 2007).  

Recarga e infiltração: controle de entrada 

Pode-se destacar dois tipos de recargas dos aquíferos cársticos em relação a origem da captação 

de água: autogênica e alogênica (Figura 4.3). Quando a recarga tem origem dentro do próprio sistema 

cárstico é tida como autogênica, por outro lado a recarga alogênica tem sua origem em regiões não 
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cársticas. No que se refere ao tipo de infiltração, a água pode se infiltrar de forma concentrada em pontos 

de recarga (sumidouros e dolinas) ou difusa através dos solos, epicarste, fratura/matriz das rochas, vista 

na (Ford & Williams 2007, Goldscheider & Drew 2007). 

Fluxo subterrâneo: controle de transferência e armazenamento 

A configuração dos caminhos preferenciais do fluxo (escoamento) subterrâneo é influenciada 

pela densidade, tamanho e distribuição dos espaços vazios, e que consequentemente controlam as 

propriedades de transmissão e armazenamento (Ford e Williams 2007). O fluxo pode ser concentrado via 

condutos e canais, ou difuso pela matriz e fissuras do meio geológico. O fluxo através de condutos é 

caracterizado pelas altas taxas de velocidade e condutividade hidráulica (K) e, geralmente, é turbulento. 

Por outro lado, o fluxo por poros na matriz e fissuras são relativamente mais lentos. No entanto, os 

condutos possuem um armazenamento (S) da água normalmente menor em relação ao volume total do 

aquífero, enquanto a maior parte se encontra na matriz e fissuras da rocha ou em outras partes do sistema 

como o epicarste (Goldscheider & Drew 2007). Ademais, o conceito de infiltração difusa e concentrada 

se difere do conceito de fluxo difuso e concentrado, haja vista que o tipo do fluxo subterrâneo na zona 

saturada independe do tipo de recarga (Figura 4.3) (Burdon & Papakis 1963).  

Descarga: controle de saída 

 As nascentes, surgências ou ressurgências são as formas de relevo mais representativas da 

terminação dos sistemas de rios subterrâneos, sendo comuns no relevo cárstico. Elas são controladas pela 

elevação da superfície freática na saída (descarga) do aquífero, portanto, elas são importantes, pois 

fornecem informações sobre as características acerca do aquífero e, sobretudo, pois são fontes essenciais 

de água para gestão dos recursos hídricos (Ford & Williams 2007).  

 

Figura 4.3 – Hidrodinâmica dos aquíferos cársticos com suas respectivas zonas hidráulicas, pontos de recarga, 
descarga e transmissão (modificado de Ford & Williams (2007) e Travassos (2019)). 
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4.3 - SENSORIAMENTO REMOTO E GIS APLICADOS AO CARSTE 

O sensoriamento remoto e geoprocessamento permitem uma visão integrada da superfície 

geográfica e são bastante recorridas na hidrogeologia, principalmente para interpretação de padrões de 

drenagens e detecção de descontinuidades e feições geológicas, como fraturas e dolinas. Depois da 

fotointerpretação das estruturas e das feições do carste é importante que seja feito o mapeamento de 

campo, a fim de reconhecê-las (Feitosa et al. 2008). 

O sensoriamento remoto (SR) é realizado pela obtenção de imagens da superfície terrestre por 

meio de equipamentos capazes de detectar e medir as respostas das interações da radiação 

eletromagnética natural com os materiais terrestres (Meneses & Almeida 2012). O Geoprocessamento 

refere-se à utilização das técnicas matemáticas e computacionais reunidas nos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) para o tratamento da informação geográfica. Essas ferramentas permitem realizar 

análises integradas dos dados de diversas fontes ao criar bancos de dados georreferenciados (Câmara et 

al. 2001). Em regiões cársticas, a integração das técnicas de SR e SIG se torna eficaz em uma 

caracterização quantitativa e qualitativa, considerando toda sua diversidade, extensão e complexidade 

(Simões & Crósta 2005) 

4.4 - TRAÇADORES CORANTES FLUORESCENTES 

Os traçadores artificiais são substâncias sintéticas que podem ser conservativos ou reativos. Os 

reativos são influenciados pelos processos de adsorção, degradação, oxidação e infiltração e são úteis na 

simulação de transporte de contaminantes.  Os conservativos são excelentes traçadores para determinação 

dos parâmetros hidrodinâmicos do fluxo influenciadas pelos processos de advecção e dispersão. Os 

corantes fluorescentes são exemplos de traçadores conservativos amplamente utilizados em regiões 

cársticas pelo mundo (Ford & Williams 2007, Goldscheider & Drew 2007).    

4.4.1 – Técnica de traçadores fluorescentes aplicada a aquíferos cársticos 

 A técnica de traçadores fluorescentes é excelente para a investigação da circulação da água 

subterrânea e das condições do fluxo e transporte de matéria em ambientes cársticos (Goldscheider & 

Drew 2007). Os traçadores fluorescentes são substâncias artificiais que possuem a propriedade de 

fluorescência, devido à presença do grupo aromático funcional, que absorvem a luz e a reemite em 

comprimentos de onda mais elevados. Normalmente, estas substâncias são ausentes nas águas naturais, 

portanto, tornam-se eficazes traçadores. Além disso, são razoavelmente conservativos, seguros à saúde, 

de baixo custo e altamente detectáveis (Goldscheider & Drew 2007, Ford & Williams 2007). Palmer 

(2007) destaca os principais traçadores fluorescentes utilizados: a fluoresceína e rodamina WT, ambos 

utilizados nesta pesquisa.  

Os objetivos da aplicação da técnica podem ser quantitativos e qualitativos e normalmente as 
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perguntas científicas surgem com intenção de identificar as conexões hídricas subterrâneas, definir as 

captações de nascentes, identificar bacias aquíferas e definir a geometria, a morfologia e a hidráulica dos 

condutos. A técnica também pode ser aplicada para o estudo do comportamento (transporte, destino e 

atenuação) de diferentes tipos de contaminantes, tanto na zona insaturada como na saturada (Field 2002, 

Smart 2005, Goldscheider & Drew 2007). 

4.4.2 – Tipos de traçadores fluorescentes 

A escolha do tipo do traçador a ser utilizado também depende dos objetivos da técnica 

(quantitativos e qualitativos). Ao considerar a finalidade de caracterizar o movimento das águas 

subterrâneas ou transporte de contaminantes em meios cársticos, devem ser selecionados traçadores que 

são mais conservativos (Goldscheider & Drew 2007) (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Tabela com os principais tipos de traçadores fluorescentes utilizados e suas características 

(Goldscheider & Drew 2007). 

Traçadores 
Limite de 
detecção 

Background 
Natural 

Toxidade Problemas comuns 

Uranina              
(fluoreceína sódica) 

10-3 µg/L 

Ausente 

Seguro 
Sensível à luz e a 
oxidantes fortes 

 
Interferências 

analíticas entre 
corantes fluorescentes 
e propriedades óticas 

similares. 

Eosina 

10-2 µg/L 

 

Seguro 

Amidorodamina G 
Ecotox. 
inseguro 

Sulforodamina B Seguro 

Rodamina WT  Genotóxico 

Piranina Seguro 

Nafitionato 
10-1 µg/L 

Seguro 

Tinopal CBS-X Seguro 

 

A Fluoreceína sódica ou Uranina (C20H10O4Na2) é um tipo de traçador fluorescente muito testado 

em carste, visivelmente verde entre as concentrações de 10 µg/L a 1 g/L, altamente solúvel, com pouca 

adsorção em argilas e não tóxico a saúde humana. É usada em águas com pH mais básicos como 

normalmente são as águas subterrânea no carste (Goldscheider & Drew 2007). 

As Rodaminas são um grupo de traçadores fluorescentes quimicamente parecidos de coloração 

avermelhada. A Rodamina WT (C29H29N2O5ClNa2) é estável que a alterações de pH e às bactérias, 

necessita de baixa quantidade para solubilizar na água e é menos sensível a ação das argilas (Goldscheider 

& Drew 2007). 

4.4.3 – Procedimentos de background, injeção e monitoramento 

As águas podem conter substâncias com propriedades fluorescentes com comprimentos de onda 

próximos aos dos traçadores a serem utilizados nos testes. Portanto, para que não haja interferência nos 

resultados dos testes, deve-se previamente avaliar as características de fluorescência natural das águas da 
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área de estudo, denominada de ensaios de background (Field 2002, Goldscheider & Drew 2007). 

Os traçadores fluorescentes são geralmente injetados em pontos de recarga, como dolinas, 

sumidouros e cavernas. O tipo de injeção do traçador também depende do objetivo do teste. Em casos em 

que se deseja compreender quantitativamente a rede de condutos cársticos, é necessária a injeção direta 

e pontual. O monitoramento é feito nos pontos de descarga, como surgências, lagos e drenagens 

superficiais. As amostragens podem ser feitas por carvão ativado (amostragem integrativa), por 

amostradores automáticos (amostragem discreta), por equipamentos capazes de monitorar continuamente 

a emissão espectral (amostragem contínua) e concentrações dos traçadores em campo, denominado de 

fluorímetro de campo (Figura 4.4) (Field 2002, Goldscheider & Drew 2007).  

 

Figura 4.4 – Fluorímetro de campo (Schenegg 2002) e seus respectivos sensores de medida (modificado de 
Goldscheider & Drew 2007). 

 

4.4.5 – Procedimentos Analíticos 

Tanto as amostras de água coletadas automaticamente quanto as amostras de carvão ativado 

necessitam de análises laboratoriais. Os equipamentos capazes de determinar a fluorescência dos 

traçadores são os espectrofotômetros que possuem várias lentes e fendas que selecionam os feixes de luz 

apropriados, ou seja, permitem estabelecer o espectro de emissão ou/e de excitação. Os comprimentos de 

onda de excitação/emissão que produzem maior intensidade de fluorescência e que permitem caracterizar 

a fluoreceína são 491 nm e 512 nm, e para a rodamina WT são, respectivamente, 554 nm e 580 nm 

(Goldscheider & Drew 2007).  

4.4.6 – Avaliação e interpretação dos testes 

As interpretações dos resultados em testes com traçadores fluorescentes podem ser quantitativas 

e qualitativas, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. A aplicabilidade dos dados também depende 

dos procedimentos amostrais e analíticos. Os resultados são classificados como negativos, pouco 
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definidos (qualitativos), bem definidos ou totalmente configurados; estes últimos com maiores resoluções 

(quantitativo), onde a massa e descarga dos traçadores injetados podem ser comparadas a massa e 

descarga recuperadas (Field 2002, Goldscheider & Drew 2007, Smart 2005).   

Transporte do traçador e Curvas de restituição (breakthrough tracer curves) 

Os testes quantitativos são baseados nos princípios de transporte de solutos: advecção e dispersão 

para os traçadores conservativos. Nos condutos, onde o fluxo é turbulento, o mecanismo de dispersão é 

o mais importante nas direções e rotas, descrita pela equação 8 de Bear (1979), onde C = concentração, t 

= tempo, DL = coeficiente de dispersão longitudinal, v = velocidade efetiva do fluxo e a distância 

longitudinal (Goldscheider & Drew 2007). 

∂C

∂t
=DL

∂2C

∂x
2 -v

∂C

∂x
                                                  (8) 

A equação 8 pode ser resolvida analisando-se as curvas de restituição ou breakthrough tracer 

curves (BTCs), que são curvas de tempo versus concentração dos traçadores. Elas são produtos dos testes 

quantitativos e são reflexos dos padrões das rotas de fluxo subterrâneo de sistemas cársticos. Para uma 

análise quantitativa devem-se analisar as fases da curva: fase de acessão, de pico e de recessão; os tempos 

de chegada após a injeção (t1), de pico (tp), final (tf) e tempo em que 50% da massa do traçador foi 

recuperada (tR/2); e as concentrações inicial (ci), de pico (cp) e final (cf). As BTCs são acompanhadas das 

curvas da massa recuperada dada em porcentagem (%) e que mostram a quantidade recuperada de massa 

do traçador em relação à massa inicial (Figura 4.5) (Goldscheider & Drew 2007). 

 

Figura 4.5 – Curvas de Breakthrough dos traçadores fluorescentes e seus respectivos pontos que devem ser 
analisados numa abordagem quantitativa (modificado de Goldscheider & Drew 2007). 
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Tempo de trânsito e velocidade de transporte   

O tempo médio de trânsito (tm) pode ser obtido pela média do tempo de pico (tp) e do tempo em 

que 50% da massa do traçador foi recuperada (t50) ou por softwares que solucionam numericamente a 

equação 8 (advecção-dispersão). A velocidade média de transporte (Vm) corresponde à taxa média de 

deslocamento do traçador através dos condutos e rotas do sistema cárstico, podendo ser estimado pela 

equação 9 (Field 2002), onde Xs = a distância sinuosa entre o ponto de descarga e recarga, Q = é a vazão 

de descarga, C = a concentração e o t = o tempo (Goldscheider & Drew 2007, Taylor & Greene 2008).  

 

VM=
∫

Xs

t
 (t ∙ C(t) ∙ Q(t) )dt

∞ 

0

∫ (C(t) ∙ Q(t)) 
∞ 

0
dt

                                              (9) 

 

Massa recuperada   

Para a determinação da massa recuperada (MR) é necessária uma amostragem contínua dos 

traçadores e um monitoramento da vazão de descarga do sistema cárstico. Quando realizada, a análise da 

massa recuperada pode fornecer informações importantes sobre o sistema hidrogeólogico e 

comportamento do traçador na hidrodinâmica local. A massa pode ser calculada pela integração do 

produto da vazão de descarga (Q) e da concentração (C) com pelo tempo (t), dado pela equação 10 ou 

numericamente por softwares (Goldscheider & Drew 2007).  

 

MR= ∫ (C(t) ∙ Q(t))dt
∞

t=0
                                            (10) 

 

Características da rede de condutos 

 Os resultados, quando bem ou totalmente configurados, oferecem informações sobre a estrutura 

física da rede de condutos cársticos obtidos pelos testes com os traçadores rodamina e a fluoreceína. A 

análise quantitativa é feita por meio da comparação das massas (injetada e recuperada) e vazões (recarga 

e descarga) nos pontos de injeção (entrada) e nos pontos de monitoramento (saída), visto na Figura 4.6 

(Goldscheider & Drew 2007). 

Os padrões de comportamento das BTCs também devem ser analisados e podem fornecer 

informações adicionais a respeito da hidrodinâmica e condições de fluxo das rotas e condutos do sistema 

cárstico (Figura 4.7) (Goldscheider & Drew 2007, Taylor & Greene 2008). 
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Figura 4.6 – Tipos de padrões da rede de condutos cársticos a serem obtidos na abordagem qualitativa ao se 
comparar as massas recuperadas (M) e as vazões (Q) de entrada e saída (modificado de Goldscheider & Drew 2007). 
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Figura 4.7 – Interpretações sobre as condições de fluxo que podem ser obtidas ao se analisar o comportamento das 
curvas de breakthrough dos traçadores e os padrões da rede cárstica (modificado de Taylor & Greene 2008). 

 

4.4.6 – Histórico da aplicação em regiões cársticas do Brasil 

Embora essa técnica tenha sido amplamente empregada mundialmente, no Brasil, o uso de 

traçadores fluorescentes em ambientes cársticos teve seu crescimento apenas a partir da década de 1990, 

com estudos na região cárstica do Vale do Ribeira, em São Paulo (Ayub 1998, Genthner 2001, Genthner 

et al. 2003, Pessoa 2005, Ferrari & Karmann 2008, Calux 2019). Em Minas Gerais, as pesquisas com 

traçadores fluorescentes no Carste de Lagoa Santa existem desde a década de 1990 (Auler 1994, Pessoa 

2005, Teodoro et al. 2019). Na região cárstica de Montes Claros foram realizados testes com rodamina 

WT (Minardi & Bomtempo 2000), enquanto na região cárstica do Alto São Francisco, onde está a área 

de estudo, foram realizados teste com rodamina WT e fluoreceína para estudo de intercomunicação 

hidráulicas em algumas rotas (Felix & Freitas Júnior 2000, Freitas 2009, Ferrari et al. 2018). Entretanto, 

ainda existe a necessidade de se investigar estes relevantes sistemas de aquíferos, tendo em vista a extensa 

distribuição de áreas cársticas em todo o território brasileiro, onde importantes centros urbanos estão 

localizados (CECAV 2018). 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão são apresentados em formato de artigo científico submetido a uma 

revista internacional, conforme abaixo: 

 

Método de favorabilidade de rota cárstica combinando traçadores corantes e mapeamento de 

parâmetros de carstificação para determinar sinuosidade de conduto e modelos hidrodispersivos  

 

1 Pedro Assunção1,3, Paulo Galvão1,2, Thiago Lucon1,3, Bruno Doi4, Peter Fleming5, Tássia Marques1, 

Felipe Costa1 

Resumo 

Determinar direções e caminhos de fluxo da água subterrânea em redes de condutos cársticos, altamente 

heterogêneas e anisotrópicas, não é uma tarefa simples, muitas vezes sendo apenas limitada na indicação 

de direções e conexões do fluxo de água subterrânea geral, sem estimar índices de sinuosidade ou traçar 

rotas sinuosas entre zonas de recarga e descarga. Para minimizar essas incertezas, este trabalho propõe 

um conjunto de técnicas envolvendo testes de traçadores corantes e a análise de curvas de restituição dos 

traçadores por meio de modelos de equilíbrio e não-equilíbrio, para estimar parâmetros de fluxo e 

transporte. Aliado a essas técnicas, elaborou-se um novo modelo de índice baseado em SIG através de 

uma ponderada sistema de classificação denominado “método de favorabilidade de rota cárstica”. Para 

isso, três sistemas altamente carstificados na bacia do rio São Miguel, no Brasil, foram estudados com 

testes de traçadores corantes usando Rodamina WT e Uranina durante as estações seca e chuvosa, 

associados a mapeamentos de parâmetros favoráveis à carstificação, como feições relacionadas à 

geologia estrutural regionais e locais, geomorfologia e espeleologia. Os resultados identificaram e 

mapearam as rotas mais prováveis dos três sistemas cársticos, reduzindo as incertezas e calculando seus 

índices de sinuosidade, bem como definindo variações espaciais e sazonais dos parâmetros de fluxo e 

transporte ao longo das rotas, e seus mecanismos de recarga e descarga apresentados nos modelos 

conceituais cársticos e hidrodispersivos. 

Keywords: Hidrogeologia cárstica; Espeleogênese; Corante fluorescente; Geologia estrutural; Sistemas 

cársticos. 
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5.1 – INTRODUÇÃO 

Regiões cársticas ocupam aproximadamente 15% da superfície não congelada terrestre, onde há 

a presença de rochas (carbonatos e evaporitos) com maior solubilidade e favoráveis à carstificação. Essas 

rochas atuam como excelentes reservatórios para a água subterrânea, constituindo potenciais aquíferos 

cársticos, nos quais cerca de 17% da população mundial dependem desses recursos hídricos. Na América 

do sul, cerca de 5% são regiões cársticas em áreas montanhosas (cordilheira do Andes) (Chen et al. 2017, 

Goldscheider et al. 2020), enquanto no Brasil, o carste se desenvolve em calcários e dolomitos do 

Neoproterozoico (~ 900 Ma), constituindo cerca de 4% da área continental do país, onde diversas cidades 

utilizam a água subterrâneas dos aquíferos cársticos (Auler & Farrant 1996, Rubiolli et al. 2019). 

Sistemas cársticos se desenvolvem pela ação da água que atua na dissolução das rochas 

carbonáticas, promovendo o alargamento de estruturas preferenciais (fraturas, falhas, planos de 

acamamento), formando redes complexas de condutos/cavernas. Esse processo é denominado 

espeleogênese, que cria espaços vazios (porosidade terciária) onde a água é transmitida e armazenada, 

dando origem a aquíferos cársticos. Nestas regiões, como a drenagem superficial é geralmente escassa, 

as cidades sob esses aquíferos são parcialmente ou totalmente dependentes da água subterrânea (Ford & 

Willians 2007, Worthington & Ford 2009). As águas meteórica e superficial podem ser transferidas para 

o aquífero, via dolinas e sumidouros, caracterizando uma recarga rápida e autogênica. Além disso, o fluxo 

subterrâneo turbulento e com altas taxas de velocidade média contribuem para a alta vulnerabilidade 

destes aquíferos, uma vez que não há tempo suficiente para possíveis atenuações de contaminantes 

(Goldscheider & Drew 2007, Gutiérrez et al. 2014, Stevanović 2015, Younos et al. 2018). 

A geometria da rede cárstica pode passar por mudanças severas ao longo do tempo, como, por 

exemplo, colapsos de cavernas, preenchimento de condutos por sedimentos, condutos podem deixar de 

ser totalmente saturados (devido a oscilações da superfície freática), e surgências podem ser reativadas 

(overflow springs) durante condições de alto fluxo. Essas mudanças conferem, ao aquífero cárstico, alta 

variabilidade temporal e espacial dos parâmetros hidráulicos e de transporte, como condutividade 

hidráulica, transmissividade, coeficiente de armazenamento, vazão, velocidade de fluxo e coeficiente de 

dispersão. A variabilidade sazonal depende das condições climáticas e hidrológicas que podem alterar a 

hidrodinâmica do aquífero em um curto intervalo de tempo. Por isso, os aquíferos cársticos são 

considerados heterogêneos e anisotrópicos, dificultando o entendimento da circulação da água 

subterrânea. Portanto, compreender e caracterizar esses aquíferos não é tarefa simples, necessitando de 

técnicas de investigação específicas, e a integração de métodos contribuem de forma significativa na 

complementação das inadequações entre as abordagens (Bakalowicz 2005, Ford & Williams 2007, 

Goldscheider & Drew 2007). 

Os traçadores artificiais são amplamente usados na hidrogeologia cárstica, por ser uma excelente 

ferramenta na compreensão dos sistemas cársticos, sobretudo os corantes fluorescentes. A abordagem 
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qualitativa possibilita delinear os sistemas cársticos (karst springsheds), determinando conexões 

hidráulicas e áreas de recarga/descarga, para compreender a interação entre águas superficial e 

subterrânea, enquanto a abordagem quantitativa permite a estimativa dos parâmetros de fluxo e 

transporte. Os corantes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem propriedade de fluorescência, 

normalmente são ausentes nas águas naturais, seguros à saúde humana e altamente detectáveis, o que os 

tornam eficazes como traçadores. A fluoresceína sódica (uranina) e rodamina WT são considerados os 

principais traçadores conservativos utilizados para a análise quantitativa (Käss 1998, Field 2002, Smart 

2005, Palmer 2007, Leibundgut et al. 2009, Benischke et al. 2007, Benischke 2021). Embora essa técnica 

tenha sido amplamente aplicada, no Brasil, o uso de traçadores fluorescentes teve seu crescimento a partir 

da década de 1990, nas regiões cársticas carbonáticas do Vale do Ribeira, em São Paulo, de Lagoa Santa, 

de Montes Claros e do Alto São Francisco, em Minas Geais (Auler 1994, Ayub 1998, Minardi & 

Bomtempo 2000, Genthner et al. 2003, Pessoa 2005, Ferrari & Karmann 2008, Freitas 2009, Ferrari et 

al. 2018, Calux 2019, Teodoro et al. 2019). 

As análises quantitativas são baseadas nos princípios de transporte de solutos e, aplicando a 

técnica de modelagem de curvas de restituição de traçadores conservativos (BTCs), é possível obter 

informações sobre processos de transporte do fluxo da rede cárstica e de sistemas de cavernas (Haus et 

al. 2001, Birk et al. 2005, Massei et al. 2006, Morales et al. 2010, Goldscheider 2008, Dewaide et al. 

2017, Barberá et al. 2017, Ender et al. 2018, Goeppert et al. 2020). Modelos analíticos e numéricos são 

aplicados para solucionar a equação unidimensional (1D) de advecção-dispersão (Bear 1979) e obter os 

parâmetros hidrodispersivos. O modelo de equilíbrio ou de advecção-dispersão (AD) baseia-se em meio 

homogêneo e fluxo em estado estacionário, não prevendo certas complexidades dos sistemas cársticos. 

Os modelos de não-equilíbrio como duas regiões de não-equilíbrio (2RNE) consideram a existência e a 

interação entre duas zonas do fluxo subterrâneo (móveis e imóveis), que podem ser ocasionadas pela 

sinuosidade, existências de piscinas, de banco de sedimentos e de ramificações ao longo dos condutos 

cársticos (Field & Pinsky 2000, Haus et al. 2001, Morales et al. 2010). Outros modelos de não-equilíbrio 

consideram a interação da água do armazenamento na matriz/fraturas com o fluxo de conduto, como os 

modelos DADE (Field & Leij 2012), OM-MADE (Tinet et al. 2019) e OTIS (Runkel 1998, Dewaide et 

al. 2016). Outra heterogeneidade cárstica são os condutos anastomosados (baypass) e multicanais que 

promovem a separação do fluxo em vários caminhos (multifluxo), e que podem ser analisados pelos 

modelos MDM (Maloszewski et al. 1992) e MDP-2RNE (Bodin 2020). Estes últimos modelos 

conseguem descrever bem as BTCs que apresentam padrões geométricos com cauda prolongada e 

multipico de concentração, comuns em aquíferos cársticos.   

A maioria destes testes quantitativos foram aplicados e simulados em escalas de laboratório ou 

local com grande conhecimento da trajetória dos traçadores (Haus et al. 2001, Faulkner et al. 2009, Field 

& Leij 2012, Lauber et al. 2014, Ender et al. 2018). Poucos autores aplicaram em escalas regionais, onde 
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boa parte dos trechos são desconhecidos (Morales et al. 2010, Barberá et al. 2017, Goeppert et al. 2020). 

Mesmo assim estes estudos estimaram os parâmetros de fluxo e transporte considerando apenas a 

distância linear entre os pontos de injeção (entrada) e de amostragem (saída) como sendo uma linha reta. 

O conhecimento do índice de sinuosidade (S) e da distância sinuosa (Xs) é crucial para o cálculo da 

estimativa destes parâmetros, pois reduz significativamente as incertezas e consideram a complexidade 

destes sistemas (Aydin et al. 2014). Em regiões com pouco ou nenhum conhecimento da rede cárstica 

mapeada, a fotointerpretação (sensoriamento remoto) associada aos mapeamentos da geologia estrutural 

e das feições cársticas (dolinas e entradas de cavernas) ser úteis para identificar zonas e direções 

preferenciais de carstificação e ajudar a reduzir as incertezas do índice de sinuosidade e das distâncias 

sinuosas, e, consequentemente, dos parâmetros de fluxo e transporte. Ademais, é possível obter uma 

melhor resolução espacial dos parâmetros ao longo do caminho do traçador, estabelecendo vários pontos 

de amostragem, como em cavernas epifreáticas (Goldscheider et al. 2008), utilizando-se de fluorímetros 

de campos, entre o ponto de injeção e de descarga do sistema, para obter uma resolução temporal 

considerando as variações sazonais do clima e das condições hidrológicas da região.  

Este artigo busca identificar as principais rotas do fluxo subterrâneo, a variação espacial e sazonal 

dos parâmetros de fluxo e transporte ao longo das rotas, os mecanismos de recarga e descarga, a evolução 

da dinâmica hídrica e espeleogenética, considerando a complexidade e heterogeneidade existente em três 

sistemas cársticos da bacia do São Miguel, em uma região altamente carstificada do Brasil. Para isso, 

foram realizados testes quantitativos com traçadores fluorescentes durante as estações seca e chuvosa 

(alta e baixa condições de fluxo) e modelagens das curvas de restituição utilizando modelos de equilíbrio 

e não equilíbrio para obter os parâmetros de fluxo e transporte. Além disso, é proposto um método 

paramétrico via classificações, ponderações e interpolações de parâmetros favoráveis à carstificação, a 

partir de dados regionais e locais geológico-estruturais, geomorfológicos e espeleológicos. Este método, 

denominado de favorabilidade de rota cárstica, indica as mais prováveis rotas subterrâneas dentro do 

sistema cárstico, diminuindo as incertezas, para obter índices de sinuosidades e traçar as distâncias 

sinuosas.   

5.2 – ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende três sistemas cársticos, denominados como sistemas Leste (E) (∼31 

km2), Oeste (W) (∼25 km2) e Sul (S) (∼13 km2), localizados dentro dos limites da bacia hidrográfica do 

rio São Miguel (∼520 km2), sudoeste do estado de Minas Gerais, a 220 km da capital Belo Horizonte 

(Fig. 5.1). Esta área é conhecida como a Região Cárstica do Alto São Francisco, onde há várias feições 

típicas de relevo cárstico, como dolinas, sumidouros, surgências, cavernas e drenagens subterrâneas 

(Saadi 1991, Saadi et al. 1998, Pizarro et al. 2001, Santos 2002, SEE 2012, Timo 2014, Martins & 

Rodrigues 2016). A região é conhecida pelas atividades de mineração de calcário e agropecuária 

(pastagem), tendo como principais cidades Pains e Arcos (Fig. 5.1).  
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Geologicamente, a região está inserida no extremo sudoeste da Bacia do São Francisco, no Cráton 

do São Francisco, onde afloram o embasamento arqueano e as sequências neoproterozoicas do Grupo 

Bambuí (Alkmim & Martins Neto 2001, Ribeiro et al. 2008). O embasamento é representado por 

granitoides e gnaisses do Complexo Divinópolis e ocorrem na porção leste da bacia. A Formação 

Samburá, composta por conglomerados polimíticos e pelitos, ocorre a sudoeste da bacia. As rochas 

predominantes na bacia são as pelítico-carbonáticas da Formação Sete Lagoas, esta subdividida em dois 

membros: Pedro Leopoldo (base), constituído por calcários impuros (calcipelitos, calcissiltitos e 

calcilutito) com intercalações de pelitos e siltitos, nas porções norte e nordeste da bacia; e Lagoa Santa 

(superior), composto por calcários cinzas e dolomitos com fácies estromatolíticas e brechas 

intraformacionais, nas porções central, leste, oeste e sul (Meyer 2018, Vernooy 2019). As coberturas 

cenozoicas são representadas por depósitos aluvionares cascalhosos, arenosos e lamosos, ocorrendo ao 

longo do rio São Miguel e seus afluentes, e regiões topograficamente mais baixas da bacia (Félix & 

Freitas Júnior 2000, Ribeiro et al. 2008).  

Com relação ao arcabouço estrutural, a região está no limite do Cráton do São Francisco com a 

Faixa Móvel Brasília (a oeste), o que resultou em um sistema de falhas de empurrão e cavalgamento 

ocorrido durante o ciclo Brasiliano. Esta condição promoveu uma deformação compressiva (com 

vergência tectônica para E) das formações Samburá e Sete Lagoas, onde falhas transcorrentes sinistrais 

(Doresópólis-Pains), de direção N60-70W, cortam toda a extensão da bacia (Fig. 5.1). Além disso, essas 

falhas estabeleceram duas zonas distintas de deformação: uma com calcários dobrados (porção oeste da 

bacia) e outra com calcários sub-horizontais (porção leste). Alguns autores propõem que essas estruturas 

foram reativadas no cenozoico formando hosts e grabens que, posteriormente, influenciaram na evolução 

da carstificação da região (Muzzi Magalhães 1989, Saadi et al. 1998, Valeriano 2019).  

O clima da região é do tipo tropical semi-úmido, com estação seca entre maio e agosto, e estação 

chuvosa entre setembro e março. A temperatura média anual é de 20.9ºC, com precipitação média anual 

de 1.325 mm, evapotranspiração potencial de 937 mm e evapotranspiração real de 834 mm (Menegasse 

et al. 2002, Haddad 2007, Lucon 2018). Hidrologicamente, o rio São Miguel é afluente da margem direita 

do rio São Francisco e tem cerca de 40 km de extensão na direção N-S, apresentando padrão morfológico 

predominantemente meandrante. Na porção sudeste da área há o predomínio do escoamento subterrâneo, 

devido a carstificação mais desenvolvida (calcários puros do Membro Lagoa Santa). Na porção sudoeste, 

o padrão morfológico é dentrítico, em função de rochas siliciclásticas da Formação Samburá, ou seja, um 

terreno não cárstico (Ribeiro et al. 2008, Dias & Velásques 2002, Haddad 2007, Lucon et al. 2020a).  

A combinação entre geologia, estrutural e climatologia resultou em uma geomorfologia e 

espeleologia tipicamente cárstica bem desenvolvida (Saadi 1991, Saadi et al. 1998, Felix & Freitas Junior 

2000). As cavernas locais indicam alto grau de evolução no processo de dissolução, registrados tanto 

pelas suas localizações nos paleoníveis topográficos quanto pelos depósitos sedimentares recentes 
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(cenozoico) no endocarste e no exocarste (Santos 2002). Atualmente, estão cadastradas 6.354 entradas 

de cavernas na bacia do rio São Miguel, majoritariamente nos calcários puros do Membro Lagoa Santa, 

destacando-se as cavernas mais importantes: Éden, Mastodonte, Loca Feia, Narigudo, Lagoa do Retiro 

(Teixeira & Dias 2003, Ribeiro & Vilela 2009, Carvalho et al. 2015, Pires & Rudnitzki 2019, SBE 2020, 

CECAV 2020). 

Hidrogeologicamente, as rochas carbonáticas da Formação Sete Lagoas atuam como reservatório 

da água subterrânea, denominado Aquífero Cárstico do Alto São Francisco (ACASF), constituindo o 

principal aquífero da região, recobrindo 80% da área da bacia. Estas rochas passaram por dissolução 

formando redes de condutos e sistemas de cavernas (porosidade terciária) por onde água é transmitida e 

armazenada (Dias & Velásques 2002). A recarga ocorre de forma autogênica e pontual, em dolinas e 

sumidouros, principalmente, no sudeste da bacia, e de forma difusa através do solo e do epicarste (recarga 

alogênica). As surgências são a principal forma de descarga do aquífero e alimentam os afluentes do rio 

São Miguel. Além da disponibilidade hídrica superficial, há um grande potencial hídrico subterrâneo 

proveniente deste aquífero, com cerca de 355 Mm3/ano (Menegasse et al. 2002). Portanto, a bacia do São 

Miguel e o ACASF possui uma grande importância no fornecimento de água, principalmente aos 

municípios de Pains e Arcos que a utilizam para consumo humano, mineração, atividades industriais e 

agrícolas (Menegasse et al. 2002). O fluxo subterrâneo, principalmente nas porções oeste e leste da bacia, 

via testes com traçadores, hidroquímica, análises isotópicas e métodos aerogeofísicos, indicam que as 

direções preferenciais de fluxo subterrâneo estão diretamente condicionadas às direções de lineamentos 

estruturais e fraturas de direções NW-SE, N-S e E-W, i.e., onde o arcabouço estrutural exerce grande 

influência na hidrodinâmica local (Freitas 2009, Ferrari et al. 2018, Lucon et al. 2020a). Os demais tipos 

de aquíferos (fraturado e poroso) estão associados às rochas do embasamento cristalino e coberturas 

cenozoicas, possuindo uma produtividade menor e importâncias secundárias, comparados ao aquífero 

cárstico. 
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Figura 5.1 – Localização, coordenadas em UTM, da bacia do rio São Miguel, no centro oeste do estado de Minas 

Gerais, Brasil, com informação da geologia e principais características estruturais, geomorfologia cárstica (dolinas 

e entrada de cavernas, principalmente nos calcários puros do Membro Lagoa Santa), hidrografia e áreas urbanas. 

Os retângulos vermelhos indicam a localização dos sistemas cársticos estudados. 

5.3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas: 1) levantamento de dados pré-existentes, 2) trabalhos 

de campo e 3) processamento dos dados. Para um melhor entendimento geral dos processos de fluxo e 

transporte dos três sistemas cársticos foi preciso a integração de vários métodos, detalhados a seguir. 

 5.3.1 – Investigações geológico-estruturais, geomorfológicas e espeleológicas 

Dados geológicos regionais foram levantados a partir dos mapas de Ribeiro et al. (2008) (folha 

Piumhi, SF23-V- BII), escala 1:100.000, e de Muzzi Magalhães (1989), e Félix & Freitas Júnior (2000), 

escala 1:50.000. As identificações de lineamentos estruturais e feições geomorfológicas cársticas (e.g. 
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dolinas, cavernas, nascentes) foram feitas a partir de fotointerpretações de modelos digitais de terreno e 

análises de imagens regionais do satélite ALOS/PALSAR (resolução 12,5 m) e de imagens locais de 

drone (modelo MavicPro 2, resolução 15 cm). Em seguida, foi feita uma validação de campo das feições 

levantadas anteriormente. 

Para complementar, os seguintes dados também foram considerados: detalhamento da topografia 

de alta resolução, registrado pelo drone, utilizando os softwares ArcGis 10.5 e Autocad 2021; 

georreferenciamento das entradas de cavernas, a partir dos dados das plataformas de cadastros do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) e da Sociedade Brasileira de Espeleologia 

(SBE), bem como de dados complementares de cavernas mapeadas por Guano e Agster (1989), 

Espeleogrupo Pains (EPA 1996) e Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE 2012, 2020).  

Todas as informações auxiliaram nas escolhas e delimitações dos três sistemas cársticos (W, E e 

S), bem como na definição dos pontos de injeção e amostragem dos testes de traçadores. Ademais, esses 

dados contribuíram na geração de todos os mapas temáticos usados na pesquisa, além das seções 

hidrogeológicas dos sistemas W, E e S. 

 5.3.2 – Testes com corantes fluorescentes 

Durante os meses de setembro de 2020 (estação seca) e abril de 2021 (estação chuvosa) foram 

realizados, em cada estação, quatro testes de traçadores fluorescentes para compreender os fluxos e 

conexões entre redes de condutos e variações sazonais. Para isso, foram identificadas quatro rotas de 

fluxos subterrâneos, quatro pontos de injeção (IP) e seis pontos de amostragem (SP) em cavernas, dolinas 

e sumidouros (Fig. 5.2). Os traçadores fluorescentes foram a fluoresceína sódica (uranina) (No. CAS: 

518-47-8) e a rodamina WT (No. CAS: 37299-86-8).  

No sistema leste, foram injetados 200 g de rodamina WT na caverna da Lagoa do Retiro (IP1) e 

300 g de uranina na caverna do Narigudo (IP2). O monitoramento dos traçadores foi realizado dentro da 

caverna do Mastodonte (SP1) e na surgência do Timburé (SP2). No sistema oeste, 300 g de uranina foram 

injetados no sumidouro da Mina (IP3), sendo monitorados na surgência do Sócrates (SP3), dentro da 

caverna do Éden (SP4) e na surgência da Angolinha (SP5). No sistema sul, 300 g de uranina foram 

injetadas na dolina do Múcio (IP4) e monitoradas na surgência do Múcio (SP6). Ressalta-se que as 

quantidades de massas injetadas e pontos de monitoramentos foram os mesmos nas duas estações. O 

monitoramento dos traçadores foi possível utilizando-se três fluorímetros de campo, da marca GGUN-

FL30 (modelos 1650, 1920 e 1921) (Schnegg 2002), calibrados antes de cada campanha de campo. O 

intervalo de tempo de registro foi de 15 min em todos os pontos e estações. O resumo das informações 

de injeções e amostragens estão na Tabela 5.1 e na Fig. 5.2. 

As concentrações de background foram obtidas no dia anterior ao início de cada teste, com os 

fluorímetros de campo, registrando durante 24 horas as concentrações naturais de fluorescência de cada 
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sistema cárstico (Tabela 5.1). O objetivo foi corrigir possíveis valores de concentrações dos traçadores. 

As medições das vazões foram realizadas na mínima e máxima condição de fluxo dos sistemas, 

usando o molinete modelo USGS Type AA Price (Rickly Hydrological Co.). O grau de acurácia das 

medidas de vazões é de ±5% (Herschy 2002). Conforme Marques et al. (no prelo), que estudou os mesmos 

sistemas cársticos, as vazões tendem a ser constantes, alterando apenas em respostas a eventos de chuva. 

Como em nenhum dos testes houve evento chuvoso entre injeções e monitoramentos, foram assumidas 

vazões constantes, consideradas no cálculo da massa recuperada, explicado a seguir. 

A partir dos dados dos testes foram feitas as análises gráficas de Breakthrough Tracer Curves 

(BTCs) com o software QTRACER2 (Field 2002). A concentração de pico (Cp), tempo de chegada (t1), 

tempo de pico (tp), tempo quando metade da massa recuperada passa pelo ponto de amostragem (tR/2), 

massa recuperada (equação 1) e tempo médio de trânsito (tm) (equação 2) foram estimados. A velocidade 

máxima (vmáx) foi calculada a partir do tempo de chegada. Optou-se por obter as velocidades médias de 

fluxo e coeficiente de dispersão por meio de modelos analíticos, descritos a seguir, pois eles estimam 

esses parâmetros com menos incertezas. 

R = ∫ (Q ∙ c(t))dt
∞

t0
      (1) 

tm= 
∫ (t ∙ Q ∙ c(t)) dt

∞
t0

∫ (Q ∙ c(t)) dt
∞
t0

     (2) 

onde, R = massa recuperada do traçador; tm = tempo médio de trânsito; t = tempo de amostragem; t0= 

tempo de injeção; Q = vazão; c = concentração.  

Tabela 5.1- Informações dos testes de traçadores injetados nos sistemas cársticos W, E e S. 

Sistema 
Cárstico 

Seção 

Injeção (data/hora) 
Background 

(µg/L) Massa 
injetada 

(g) 
Traçador 

Ponto de 
injeção/ 
feição 

cárstica 

Ponto de 
amostrag

em 

Distância 
(X) (m) 

Seca Chuva Seca Chuva 

Leste A-A' 
09/04/20 
3:50 pm 

03/28/21 
4:50 pm 

0,07 0,22 200 
Rodamine 

WT 
IP1 caverna 

SP1 
SP2 

3.311 
5.943 

Leste B-B' 
09/04/20 
12:52 pm 

03/28/21 
2:13 pm 

0,02 0,02 300 Uranine IP2 caverna 
SP1 
SP2 

2.394 
5.192 

Oeste C-C' 
08/30/20 
10:20 am 

03/21/21 
12:15 pm 

0,06 0,09 300 Uranine 
IP3  

sumidouro 

SP3 
SP4 
SP5 

862 
2.383 
3.393 

Sul D-D' 
09/17/20 
5:30 pm 

04/10/21 
5:30 pm 

0,03 0,02 300 Uranine 
IP4  

dolina 
SP6 702 

*: distância, em m, entre um ponto de amostragem e o outro. 
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Figura 5.2 – Detalhe dos sistemas cársticos estudados (W, E, S) com localizações e fotos de pontos de amostragem 
(fluorímetro de campo - data logger e sensor), pontos de injeção de traçador de corante (Uranina e Rodamina WT) 
e medição com molinete. 

 

 5.3.4 – Método de favorabilidade de rota cárstica 

Um dos objetivos da pesquisa, além de confirmar conexões entre condutos e estimar 

direções/velocidades de fluxos a partir de testes com traçadores, é propor um método para delinear 

prováveis rotas subterrâneas dentro de cada sistema cárstico, diminuindo as incertezas. Esse método é 

baseado em uma análise paramétrica por meio de classificações, ponderações e interpolações de 

parâmetros favoráveis à carstificação, a partir de dados regionais e locais geológico-estruturais, 

geomorfológicos e espeleológicos. 

Para isso, foram selecionados cinco parâmetros principais, considerados evidências de campo 
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diretas e indiretas de carstificação: caverna mapeada, entrada de caverna, agrupamento de dolinas, dado 

estrutural mapeado (plano de falha/fratura) e lineamento inferido.  

Em seguida, no ArcGis 10.5, realizou-se o geoprocessamento dos arquivos vetoriais de cada um 

dos cinco parâmetros utilizando ferramentas de análise espacial (densidade de Kernel para linhas e 

pontos). Foram estabelecidas 4 classes e atribuídos pesos de 1 a 4, por meio da ferramenta de 

reclassificação, resultando em mapas de densidades de dados para cada parâmetro, considerando uma 

escala de 1:25.000. Os mapas de densidade de lineamento mapeado e inferido foram calculados em m/m2, 

enquanto os mapas de densidade de entrada de cavernas e dolina em pontos/m2 (Figura 5.3). Vale ressaltar 

que a classificação e ordem de grandeza das unidades pode variar dependendo da quantidade de dados, 

intervalo de cada parâmetro e sua distribuição espacial. Como todos os parâmetros apresentam áreas de 

influência (e.g. cavernas e seu entorno, dolinas dentro de bacias fechadas, ou grupos de fraturas em 

epicárstes), alguns raios de pesquisa (buffers) foram considerados. No caso de caverna mapeada, a partir 

da linha de contorno da caverna considerou-se buffers de 50 m, 100 m e 250 m, considerando 4 classes e 

conforme legislação brasileira de área de proteção de cavernas (Brasil 2009). Para os demais parâmetros, 

aplicou-se um buffer de 100 m. 

Um fator multiplicador foi atribuído para cada mapa de densidade dos parâmetros aplicando o 

método AHP (Analytic Hierarchy Process). Essa técnica multicritério consiste na decomposição 

hierárquica do problema em critérios correlacionando-os entre si de acordo com uma escala de 

importância, reduzindo assim a subjetividade na atribuição de pesos entre parâmetros (Saaty 1987). Além 

disso, considerou-se a importância hidrogeológica/espeleológica deles na região, com base em pesquisas 

anteriores (Freitas 2009, Ferrari et al. 2018 e Lucon et al. 2020a). Assim, foi estabelecida uma equação 

para a matriz de detalhamento de dados (Kr), que é a soma de todos os parâmetros com seus respectivos 

pesos, conforme equação 3. 

 

Kr = (0.55 ∙ Cs) + (0.22 ∙ Ce) + (0.15 ∙ Sk) + (0.05 ∙ Lm) + (0.03 ∙ Li)          (3) 

 

onde, Cs = caverna mapeada, Ce = entrada de caverna, Sk = dolina, Lm = lineamento estrutural mapeado 

e Li = lineamento inferido.  

O último passo foi a execução da álgebra de mapa da Equação 3 usando a ferramenta calculadora 

de raster do ArcGis 10.5. O produto do geoprocessamento trata-se do mapa de favorabilidade de rota 

cárstica com quatro classes: (1) baixo, (2) médio, (3) alto e (4) muito alto. Assim, são delineados os 

trajetos das rotas subterrâneas considerando os fatores mais favoráveis à carstificação, como intersecção 

de estruturas, alinhamento de cavernas, dolinas etc. A partir dessas rotas, é possível estabelecer os índices 
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de sinuosidade para os trechos das seções transversais de todos os sistemas, com base na relação entre 

distâncias lineares e sinuosas, dada pela equação 4 (Worthington 1991). 

 

S = 
XS

X
                      (4) 

onde, S = índice de sinuosidade; X = distância linear ou radial e XS = distância sinuosa.  

 

Figura 5.3 – Representação esquemática do método da matriz de favorabilidade da rota cárstica usando o sistema 
oeste como exemplo. O mapa final indica quatro classificações (baixa, moderada, alta, muito alta) de acordo com 
parâmetros favoráveis à carstificação, como levantamento de cavernas (Cs), densidades de entrada da caverna (Ce), 
sumidouro (Sk) e lineamentos mapeados (Lm) ou inferidos (Li) e suas respectivas ordens de grandeza (x 10-n). 

 

 5.3.5 – Técnica de modelagem  

No caso de traçadores conservativos, como uranina e rodamina WT, o processo de transporte do 

fluxo pode ser descrito por modelos analíticos e numéricos (Benischke 2021). Fatores como retardamento 

e adsorção não foram considerados aqui, pois partiu-se do princípio de que a uranina e rodamina WT têm 

baixa taxa de adsorção e degradação (Mull et al. 1988, Benischke et al. 2007). A equação de advecção-

dispersão (Bear 1979) (Equação 5) pode ser resolvida por meio de soluções analíticas (matemáticas) 

existentes dentro de modelos que consideram distintas condições iniciais e de contorno (Leibundgut et 

al. 2009, Benischke 2021). 

∂C

∂t
 = DL

∂
2
C

∂x
2  - vm

∂C

∂x
          (5) 

onde, C = concentração; x = distância; t = tempo; DL = coeficiente de dispersão longitudinal e vm = 

velocidade média de fluxo.  
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 Para essa pesquisa, três modelos foram adotados, a fim de estimar os valores dos parâmetros de 

fluxo e transporte: advection-dispersion (AD), two-region nonequilibrium (2RNE) e multi-double 

porosity with two-region nonequilibrium (MDP-2RNE). Para isso, utilizou-se o processo de modelagem 

inversa, que consiste na variação desses parâmetros até que a curva modelada se ajuste à curva observada 

(Benischke et al. 2007). Os softwares CXTFIT (Toride et al. 1995) e MFIT (Bodin 2020) foram usados 

nas modelagens, onde as acurácias foram avaliadas pelo coeficiente de determinação (R2), fornecido pelos 

softwares, e pelo cálculo da eficiência de Nash-Sutcliffe (Nash & Sutcliffe 1970, Barberá et al. 2017, 

Ender et al. 2018).  

O modelo AD é solução analítica da Equação 5, que considera a injeção instantânea, meio 

homogêneo, semi-infinito e detecção do fluxo de massa (Kreft & Zuber 1978, Parker & Van Genuchten 

1984). O modelo 2RNE considera a presença de zonas móveis e imóveis de fluxo como processo de 

primeira-ordem, em que existe uma interação entre elas, representadas pelo coeficiente ω; o coeficiente 

β indica a proporção de zona móvel em relação ao total, numa faixa 0≤β≤1 (Toride et al. 1993, Field & 

Pinsky 2000), visto na equação 6. 

(1-β)
∂C2

∂t
 = ω(C1-C2)     (6) 

onde, o subscrito 1 = região móvel do fluxo e 2 = região imóvel; C = concentração; t = tempo, β = 

coeficiente de partição (adimensional); ω = coeficiente de transferência de massa (adimensional).  

O modelo MDP-2RNE, além de considerar as duas zonas de fluxo (móvel e imóvel), permite a 

existência de mais de um caminho, ou canal paralelo, que dividem o fluxo (multifluxo) depois da entrada, 

mas tornam a se encontrar na saída do sistema, assumindo que não há interação entre os canais (Bodin 

2020). Devido à complexidade do modelo, não é possível obter uma solução analítica; portanto, é 

necessário o auxílio do software PEST (Doherty 2019) para calcular as derivadas parciais usando 

diferenças finitas. Apenas este modelo utiliza a solução numérica para as estimativas dos parâmetros.  

Com o objetivo complementar de analisar o comportamento sazonal de resistência hidrodinâmica 

e influência da dispersão no fluxo, os números de Renoyds e Peclet foram calculados considerando vm 

e DL do modelo 2RNE, conforme as equações 7 e 8. 

Re = 
ρ ∙ vm ∙ dc 

μ
                              (7) 

Pe = 
vm ∙ XS 

DL
                   (8) 

onde, ρ = densidade do fluido; µ = viscosidade dinâmica do fluido; C = concentração; dc = diâmetro do 

conduto; DL = coeficiente de dispersão longitudinal; vm = velocidade média de fluxo e XS = distância 

sinuosa. 
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5.4 – RESULTADOS  

5.4.1 – Mapa de favorabilidade de rota cárstica e índice de sinuosidade 

5.4.1.1 – Sistema Leste 

No sistema leste, quatro cavernas (Lagoa do Retiro, Narigudo, Loca Feia e Mastodonte caves) 

representam trechos mapeados da zona epifreática, totalizando um comprimento de 1.914 m mapeados 

(rotas em amarelo na Fig. 5.4E). Ou seja, cerca de 30% da rota já é conhecida. A caverna do Narigudo é 

a segunda maior da bacia do São Miguel, com 62 m de desnível da superfície até à sua drenagem 

subterrânea, com 1.347 m de desenvolvimento de salões e condutos (Carvalho et al. 2015). Conforme 

Equação 3, esse é o parâmetro de maior valor do método (caverna mapeada), o que resultou nas regiões 

consideradas de classe 4 (muito alto). As classes 3 e 2 (alto e moderado) estão relacionadas às maiores 

ocorrências de entradas de cavernas (total de 242, indicadas por triângulos pretos, Fig. 5.4E), situadas a 

nordeste e centro do sistema, associadas às áreas com maiores agrupamentos de dolinas (total de 107, 

círculos cinzas, Fig. 5.4E), sendo estas ocorrendo na intersecção ou alinhadas aos lineamentos estruturais 

(fraturas e falhas), nas porções noroeste e norte. A classe 1 (baixo) de menor favorabilidade está 

relacionada a dolinas e lineamentos estruturais mapeados/inferidos isolados ou a áreas com nenhuma 

informação.  

O arcabouço estrutural do sistema consiste em lineamentos estruturais (fraturas e falhas) 

predominantes nas direções N-S e NW-SE, que seccionam os planos horizontais de acamamento (S0) do 

calcário do Membro Lagoa Santa, exceto na porção noroeste, onde os planos de S0 tem mergulhos para 

NW, coincidente à descarga do sistema (Fig. 5.4E).  

Na seção A-A’, o trecho IP1-SP1 possui o índice de sinuosidade (S, equação 4) igual a 1,11, o que 

significa dizer que a distância sinuosa (XS = 3.661 m) é 11% maior do que a distância linear (X = 3.311 

m). O trecho IP1-SP2 tem S = 1,08, com X = 5.943 m e Xs = 6.421 m (Tabela 5.2). Os dois trechos, 

somados, gera o trajeto vermelho indicado na Fig. 5.4E. Na seção B-B’, o trecho IP2-SP1 tem S = 1,23, 

com X = 2.394 m e Xs = 2.943 m. O trecho restante IP2-SP2 tem S = 1,14, X = 2.394 m e Xs = 2.943 m 

(Tabela 5.2). Os dois trechos, somados, gera o trajeto verde indicado na Fig. 5.4E.  

5.4.1.2 – Sistema Oeste 

No sistema oeste apenas a caverna do Éden representa o trecho mapeado das zonas vadosa (572 

m), epifreática (746 m) e freática (412 m), totalizando 1.730 m de caverna mapeada (Ferrari et al. 2017), 

constituindo cerca de 40% de conhecimento de toda a rota. Este sistema é o que apresenta a maior 

ocorrência da classe 4 (muito alto) dentre os demais sistemas, proporcionalmente a sua área. Na porção 

central, próximo ao afloramento da caverna do Éden, há algumas entradas de cavernas, dolinas e 

lineamentos estruturais mapeados que contribuem para o raio de influência da classe 4, devido à 

sobreposição dos mapas de densidade. As classes 2 e 3 (alto e moderado) estão relacionadas a entrada de 
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cavernas, dolinas e lineamentos mapeados distribuídos isoladamente. A classe 1 (baixo) está associada a 

áreas com pouca ou nenhuma informação existente. No geral, foram identificadas 61 entradas de cavernas 

e 46 dolinas associadas às direções de lineamentos estruturais (fraturas e falhas), alinhadas principalmente 

nas direções NW-SE e N-S.  

O arcabouço estrutural tem frequência majoritária de lineamentos estruturais (fraturas e falhas) na 

direção NW-SE, com frequência secundária de lineamentos na direção N-S (Fig. 5.4W). Além disso, os 

planos de S0 são sub-horizontais na porção leste do sistema, em afloramentos de calcário próximo ao rio 

São Miguel, e na porção central e oeste os planos de S0 apresentam dobrados com eixos de dobra na 

direção NW-SE.   

Na seção C-C’, o trecho IP3-SP3 apresenta S igual a 1,26, com X de 862 m e Xs de 1.085 m; o 

trecho IP3-SP4 indica S = 1,36, apresentando X = 2.383 m e Xs = 3.235 m, enquanto o trecho IP3-SP5 

tem S = 1,28, com X = 3.393 m e Xs = 4.343 m (Tabela 2). Os três trechos geram o trajeto verde indicado 

na Fig. 5.4W.  

5.4.1.3 – Sistema Sul 

O sistema sul não possui mapeamento de trechos de cavernas, o que equivale dizer que o termo 

Cm da Equação 3 é igual a zero. Portanto, as entradas de cavernas foi o parâmetro de maior peso no 

restante da equação e mapeamento. Assim, a classe 4 (muito alto) foi representada por 17 entradas de 

cavernas identificadas em afloramentos de calcários na região nordeste do sistema. As classes 3 e 2 (alto 

e moderado) foram influenciadas pelas dolinas mapeadas (total de 61) e lineamentos estruturais (fraturas 

e falhas) principalmente nas intersecções entre eles. Nota-se que algumas dolinas estão associadas a essas 

intersecções, sendo constatado em campo que, durante a estação de chuva, parte delas ficam alagadas, 

como é o caso da dolina em que foi injetada a uranina (IP4). A classe 1 (baixo) está associada a áreas 

com pouca ou nenhuma informação existente.  

O arcabouço estrutural deste sistema é representado principalmente pelos lineamentos estruturais 

(fraturas e falhas) de direções NE-SW, N-S e NW-SE (Fig. 5.4S). As dolinas e lineamentos são os fatores 

mais determinantes, neste caso, para o mapa de densidade em que foi estimado o S igual a 1,10, X = 

3.312 m e Xs = 3.661 m do único trecho IP4-SP6 da seção D-D’ (Tabela 5.2), representado pelo trajeto 

verde na Fig. 5.4S. 
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Figura 5.4 – Distribuição espacial dos parâmetros favoráveis à carstificação (dolina, entrada de caverna, caverna 
mapeada, características da geologia e as direções principais dos lineamentos estruturais - fraturas e falhas) usada 
para determinar os trajetos sinuosos dos traçadores de cada sistema estudado. 
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5.4.1.4 – Comparando os sistemas 

 O sistema oeste obteve um mapa de favorabilidade de rota cárstica mais representativo, seguido 

do sistema leste e do sistema sul, este de menor detalhamento de dados. O sistema oeste apresentou os 

maiores índices de sinuosidades e um arcabouço geológico-estrutural mais complexo, devido a presença 

de sistemas de falhas e dobras, constatado pelo levantamento de campo. Nos sistemas leste e sul, o trajeto 

do fluxo segue a direção NW-SE, enquanto o sistema oeste segue a direção N-S, coincidente com a 

direção do rio São Miguel. 

Tabela 5.2 - Índices de sinuosidade (S) calculados a partir da relação (S= Xs/X) entre as distâncias lineares (X) e 
distâncias (Xs) para os trechos das seções de cada sistema cárstico analisado. 

Sistema cárstico Leste  Oeste  Sul 

Seção A-A’ B-B’  C-C’  D-D’ 

Parâmetros (unit) IP1-SP1 IP1-SP2 IP2-SP1 IP2-SP2  IP3-SP3 IP3-SP4 IP3-SP5  IP4-SP6 

S (-) 1.11 1.08 1.23 1.14  1.26 1.36 1.28  1.10 

Xs (m) 3661 6421 2943 5903  1085 3235 4343  772 

X (m) 3311 5943 2394 5192  862 2383 3393  702 

 

5.4.2 – Parâmetros das curvas de restituição 

5.4.2.1 – Sistema Leste 

No sistema leste, foram obtidas oito curvas de restituição de traçadores (BTCs) para as duas seções 

A-A’ e B-B’ (Fig. 5.5), que compartilham os mesmos pontos de amostragem (SP1 e SP2, Fig. 5.4). As 

vazões entre os períodos de seca e chuva variaram em SP1 de 360 m3/h a 1.065 m3/h, e em SP2 de 425 

m3/h a 1.488 m3/h, respectivamente (Fig. 5.5).  

Na seção A-A’ (rota vermelha de rodamina, Fig. 5.4), o trecho IP1-SP1 teve recuperação do 

traçador (R), variando entre seca e chuva, de 69% a 98%, com diminuições nos tempos médios de trânsito 

(tm) de 69 h para 30 h; nos tempos de chegada (t1) de 49 h para 20 h; e nos tempos de pico (tp) de 56 h 

para 25 h; mas apresentou leve aumento na concentração de pico (Cp) de 30.6 µg/L para 39.4 µg/L. 

Comparando com o trecho IP1-SP1, o trecho IP1-SP2 apresentou valores similares de R (65% a 97%), 

também com diminuição entre a seca e chuva nos valores de tm (116 h para 47 h); t1 (84 h para 39 h); tp 

(105 h para 45 h), e com o também aumento de Cp (13.2 µg/L para 17.9 µg/L) (Fig. 5.5).  

Na seção B-B’ (rota verde de uranina, Fig. 5.4), a recuperação do traçador (R) variou de 91% a 

99% para o trecho IP2-SP1, com diminuições de tm de 59 h para 31 h; t1 de 40 h para 20 h; tp de 49 h 

para 24 h, mas, ao contrário da seção A-A’, Cp diminuiu de 57.1 µg/L para 38.3 µg/L. No trecho IP2-

SP2, o R variou de 66% para 83%, mantendo as tendência de diminuição nos valores de tm de 107 h para 
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51 h; t1 de 74 h para 36 h; tp de 99 h para 43 h; e Cp de 20.3 µg/L para 14.4 µg/L (Fig. 5.5).  

De forma geral, com o aumento da vazão durante o período de chuva, as recuperações dos 

traçadores foram maiores e os tempos de trânsito, de chegada e de pico foram menores, em ambas as 

seções. Por outro lado, as concentrações de pico do traçador tiveram um comportamento contrário, com 

o aumento de Cp na seção A-A’ e diminuição de Cp na seção B-B’, na chuva.  

5.4.2.2 – Sistema Oeste 

No sistema oeste, foram obtidas seis BTCs, entre a seca e chuva, para os três pontos de amostragem 

(SP3, SP4 e SP5) da seção C-C’ (rota verde de uranina, Fig. 5.4). Em SP3, a vazão variou de 569 m3/h 

para 834 m3/h, em SP4, de 587m3/h para 911 m3/h e, em SP5, de 594 m3/h para 1.084 m3/h (Fig. 5.5).  

O trecho IP3-SP3 apresentou variação de R de 56% a 68%, com diminuições de tm de 75 h para 

52 h; t1 de 42 h para 19 h; tp de 61 h para 30 h e Cp de 10.1 µg/L para 7.7 µg/L. O trecho IP3-SP4 teve 

R variando de 68% a 93%, mantendo as tendências de diminuições de tm de 118 h para 73 h; t1 de 82 h 

para 39 h; tp de 106 h para 53 h; e Cp de 10.3 µg/L para 8.9 µg/L. No trecho IP3-SP5, R variou de 48% 

a 79% com diminuições de tm de 140 h para 91 h; t1 de 106 h para 50 h; tp de 169 h para 25 h; mas um 

leve aumento de Cp de 13.2 µg/L para 17.9 µg/L (Fig. 5.5).  

Comparando todos os trechos, nota-se um aumento nas recuperações do traçador e uma diminuição 

dos tempos de trânsito, de chegada, de pico e na concentração de pico, juntamente com o aumento das 

vazões no período de chuva. Entretanto, ressalta-se o fato de a recuperação do traçador ser maior à 

jusante, em SP4 (Caverna do Éden) e em SP5 (Surgência da Angolinha), e menor à montante, em SP3 

(Surgência do Sócrates), tanto na seca quanto na chuva (Fig. 5.5), sendo explicadas no item de discussão.  

5.4.2.3 – Sistema Sul 

No sistema sul, foram obtidas duas BTCs para o único trecho IP4-SP6 da seção D-D’ (rota verde 

de uranina, Fig. 5.4), onde a vazão varia de 97 m3/h a 370 m3/h, entre a seca e a chuva (Fig. 5.5).  

O valor de recuperação do traçador (R), entre as estações, foi praticamente a mesma, 42% a 43%. 

Com relação aos valores relativos aos parâmetros de tempo, manteve-se as tendências de diminuições 

observadas nos sistemas E e W, com tm de 104 h para 32 h; t1 de 62 h para 14 h; tp de 89 h para 22 h; e 

Cp de 39.6 µg/L para 20.6 µg/L (Fig. 5.5).  

De forma geral, com o aumento da vazão durante o período de chuva, houve uma diminuição dos 

valores de tempos de trânsito, de chegada, de pico e de concentração de pico. Entretanto, nota-se que 

quase não houve variação sazonal da recuperação do traçador (Fig. 5.5).  

5.4.2.4 – Comparando os sistemas 

Sobre a variabilidade sazonal das vazões, o sistema leste apresentou os maiores valores, seguido 
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do sistema sul e do sistema oeste com as menores variações. Entretanto, com relação às variações sazonais 

dos parâmetros de tempo das curvas, o sistema sul obteve as maiores variações, seguido do sistema leste 

e o sistema oeste com as menores variações.  Em todos os sistemas a recuperação do traçador é sempre 

maior no período de chuva, exceto no sistema sul, onde a recuperação se manteve praticamente constante. 

Todos os sistemas demostram uma “cauda” (feição/configuração da curva de indica um padrão de não 

equilíbrio do fluxo) estendida no padrão geométrico das BTCs, sendo que os sistemas oeste e sul 

apresentaram caudas e um picos de concentração que se destacam mais durante a chuva. Apenas o sistema 

sul demostrou discrepância maior nos padrões das BTCs, entre a seca e a chuva (Fig. 5.5). Durante o 

período de seca a curva apresentou apenas 2 picos principais e uma morfologia mais prolongada e durante 

o período de chuva há a existência demais de dois picos e uma morfologia mais adensada.  

Como já era esperado, as variações das vazões durantes os períodos de seca e chuva afetam 

diretamente os parâmetros de fluxo e transporte; entretanto, essa influência é notada de forma distinta 

para cada sistema. 
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Figura 5.5 – Curvas de restituição dos traçadores (BTCs) durante as estações de seca (setembro 2020) e chuva 
(abril 2021), comparando vazões (Q), recuperação de traçador (R), pico (Cp), tempo de chegada (t1), tempo de pico 
(tp), tempo quando metade da massa recuperada passa pelo ponto de amostragem (tR/2) e tempo médio de trânsito 
(tm) de cada ponto de amostragem. 

 

5.4.3 – Parâmetros de fluxo e transporte  

5.4.3.1 – Sistema Leste 

Tanto na seção A-A’ quanto na seção B-B’, para períodos de seca e chuva, os três modelos (AD, 

2RNE, MDP-2RNE) apresentaram, em geral, coeficientes de determinação (R2) e eficiências de Nash-

Sutcliffe (Ej=1) com altos ajustes estatísticos lineares (valores calculados versus valores observados de 

BTCs), onde os modelos AD apresentam R2 > 0,95 e Ej=1 > 0,69, enquanto os modelos 2RNE e MDP-

2RNE com R2 > 0,99 e Ej=1 > 0,89. Ressalta-se que, para o modelo MDP-2RNE em específico, como as 

BTCs exibiram apenas um pico de concentração, o modelo adotou apenas um canal de análise (Tabela 

5.3 e Fig. 5.6).  

Com relação aos parâmetros hidrodispersivos, ou seja, velocidade média do fluxo (vm) e dispersão 

longitudinal (DL), os três modelos indicam um aumento geral nesses parâmetros, acompanhando um 

aumento significativo das médias das velocidades máximas entre os períodos seco (77,27 m/h) e chuvoso 
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(175,54 m/h). O modelo AD mostra médias de vm variando de 60,21 m/h para 133,98 m/h e médias de 

DL de 894 m2/h para 2.092 m2/h. Para o modelo 2RNE, as médias de vm foram de 55,87 m/h para 125,98 

m/h e as médias de DL foram de 516 m2/h para 811 m2/h. Por fim, o modelo MDP-2RNE (1 canal) indicou 

variação das médias de vm de 61,51 m/h para 139,34 m/h e de DL de 573 m2/h para 926 m2/h (Tabela 

5.3). 

 Os coeficientes de partição (β) e transferência de massa (ω) significam, respectivamente, a 

proporção de região móvel do fluxo e a interação (troca) entre as duas regiões do fluxo (móvel e imóvel), 

e são calculados apenas nos modelos de não-equilíbrio 2RNE e MDP-2RNE. De forma geral, quando há 

condições de alta vazão, os valores β aumentam nos trechos da seção A-A’ e diminuem nos trechos da 

seção B-B’. Os valores ω aumentam em ambas as seções, mas há um aumento mais significativo na seção 

A-A’ com o aumento da vazão (Tabela 5.3 e Fig. 5.6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros de velocidade máxima (vmax) e tm calculados pelas BTCs. Velocidade média de fluxo (vm), dispersão longitudinal (DL), coeficiente de partição (β) e 
coeficiente de transferência de massa (ω) estimados pelos modelos AD, 2RNE E MDP-2RNE para o sistema leste. A acurácia é dada pelo coeficiente de determinação (R2) e 
pela eficiência de Nash-Sutcliffe (Ej=1).  

Estação Estação seca - Setembro 2020  Estação úmido - Abril 2021  

Seções A-A’ B-B’  A-A’ B-B’  

Trechos Mastodonte Timburé Mastodonte Timburé 
Média 

Mastodonte Timburé Mastodonte Timburé 
Média 

Parâmetros (unit) IP3-SP4 IP3-SP5 IP2-SP4 IP2-SP5 IP3-SP4 IP3-SP5 IP2-SP4 IP2-SP5 

S (-) 1.10 1.08 1.23 1.14 1.14 1.10 1.08 1.23 1.14 1.14 

Xs (m) 3643 6418 2945 5919 - 3643 6418 2945 5919 - 

Q (m3/h) 360 425 360 425 393 1065 1488 1065 1488 1277 

R (%) 69% 65% 91% 66% - 101% 102% 99% 83% - 

tm (h) 69.31 116.40 58.48 107.63 87.95 30.13 46.87 31.28 51.20 39.87 

vmax (m/h) 75.12 79.49 75.02 79.45 77.27 177.7 182.08 152.97 189.40 175.54 

Modelo AD 
    

R2 (-) 0.965 0.963 0.955 0.974 - 0.959 0.979 0.916 0.932 - 

Ej=1 (-) 0.748 0.791 0.780 0.841 - 0.786 0.880 0.699 0.719 - 

vm (m/h) 64.04 59.75 58.49 58.57 60.21 141.70 141.00 120.30 132.90 133.98 

DL (m2/h) 553 1081 714 1228 894 1455 2029 1745 3139 2092 

Modelo 2RNE  
    

R2 (-) 0.995 0.997 0.997 0.998 - 0.997 0.998 0.996 0.996 - 

Ej=1 (-) 0.899 0.938 0.929 0.956 - 0.912 0.965 0.909 0.925 - 

vm (m/h) 57.12 55.68 54.64 56.02 55.87 136.70 138.10 107.60 121.50 125.98 

DL (m2/h) 368 644 326 725 516 490 891 596 1267 811 

β (-) 0.883 0.915 0.915 0.933 0.912 0.922 0.942 0.855 0.882 0.900 

ω (-) 0.452 0.529 0.771 0.581 0.583 1.226 1.227 0.921 0.817 1.048 

Modelo MDP-2RNE  
    

R2 (-) 0.998 0.998 0.999 0.999 - 0.999 0.999 0.998 0.998 -  

Ej=1 (-) 0.888 0.917 0.925 0.951 - 0.908 0.966 0.894 0.915 -  

1 canal 
    

vm (m/h) 64.68 60.71 60.66 60.00 61.51 147.95 145.87 126.04 137.48 139.34 

DL (m2/h) 414 731 359 787 573 539 1018 700 1448 926 

β (-) 0.891 0.901 0.903 0.932 0.907 0.923 0.945 0.855 0.882 0.901 

ω (-) 0.441 0.518 0.780 0.56 0.576 1.18 1.05 0.936 0.797 0.993 

           

  
 
 



 

 

 

Figura 5.6 – Dados de BTCs (vermelho) e valores ajustados de ADM (azul), 2RNE (amarelo) e MDP-2RNE (verde 
tracejado), resíduos e parâmetros de fluxo e transporte comparados do modelo 2RNE, durante a seca (setembro 
2020) e chuva (abril 2021) para o sistema leste. 
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5.4.3.2 – Sistema Oeste 

Durante os períodos de seca e chuva, a seção C-C’ apresentou R2 > 0,86 e Ej=1 > 0,62 nos modelos 

AD, enquanto os modelos 2RNE obtiveram R2 > 0.98 e Ej=1 > 0,89 e os modelos MDP-2RNE R2 > 0,99 

e Ej=1 > 0,98. Para este sistema, o modelo MDP-2RNE apresentou um melhor ajuste dos valores 

calculados para os valores observados de BTCs, em comparação ao modelo 2RNE, embora demonstrou 

maiores incertezas dos parâmetros. Cabe ressaltar que, neste sistema, as BTCs exibiram mais de um pico 

de concentração e, para uma melhor modelagem, optou-se por 4 canais no modelo MDP-2RNE. 

Os parâmetros hidrodispersivos (vm e DL) desta seção teve um aumento progressivo ao longo do 

trajeto do traçador, seguido de um aumento nas médias das velocidades máximas entre os períodos seco 

(35,15 m/h) e chuvoso (70,18 m/h). O modelo AD mostra médias de vm variando de 25,40 m/h a 43,27 

m/h, enquanto as médias de DL foram de 678 m2/h a 4.734 m2/h. Para o modelo 2RNE, as médias de vm 

foram de 23,55 m/h a 37,40 m/h e as médias de DL foram de 115 m2/h a 622 m2/h. O modelo MDP-2RNE 

(4 canais) apresentou variação de médias de vm de 25,02 m/h a 41,79 m/h, e médias de DL de 110 m2/h 

para 1.039 m2/h (Tabela 5.4).  

Os coeficientes β e ω, em ambos os trechos da seção, diminuíram significativamente em alta vazão. 

Mas, quando se compara espacialmente, nota-se um aumento progressivo de β e ω ao longo dos trechos 

da seção C-C’, tanto da seca quanto na chuva (Tabela 5.4 e Fig. 5.7).  

5.4.3.3 – Sistema Sul 

Entre os períodos de seca e chuva, a seção D-D’ apresentou R2 > 0,89 e Ej=1 > 0,68 nos modelos 

AD, enquanto os modelos 2RNE obtiveram R2 > 0,99 e Ej=1 > 0,91 e os modelos MDP-2RNE mostraram 

R2 > 0,97 e Ej=1 > 0,86. Para este sistema, o modelo 2RNE apresentou um melhor ajuste dos valores 

calculados para os valores observados de BTCs em comparação aos demais. Assim como no sistema 

oeste, o sistema sul possui BTCs exibindo mais de um pico de concentração e, portanto, utilizou-se 4 

canais no modelo MDP-2RNE. 

Os parâmetros hidrodispersivos (vm e DL) desta seção apresentaram um aumento em condições de 

alta vazão, seguido de um aumento das médias das velocidades máximas entre os períodos seco (12,30 

m/h) e chuvoso (56,13 m/h). O modelo AD mostra vm variando de 8,29 m/h para 34,49 m/h e variação 

de DL de 64 m2/h para 582 m2/h. Para o modelo 2RNE, as médias de vm foram de 7,33 m/h para 22,02 

m/h e as médias de DL foram de 19 m2/h para 310 m2/h (Tabela 5.4). O modelo MDP-2RNE (4 canais) 

apresentou maiores incertezas nos parâmetros, em que vm variou de 45,00 m/h para 29,96 m/h e DL de 

404 m2/h para 133 m2/h. Os coeficientes β e ω desta seção diminuíram significativamente em condições 

de alta vazão (Tabela 5.4 e Fig. 5.7). 
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Tabela 5.4 – Parâmetros de velocidade máxima (vmax) e tm calculados pelas BTCs. Velocidade média de fluxo 
(vm), dispersão longitudinal (DL), coeficiente de partição (β) coeficiente de transferência de massa (ω) estimados 

pelos modelos AD, 2RNE E MDP-2RNE para os sistemas oeste e sul. A acurácia é dada pelo coeficiente de 
determinação (R2) e pela eficiência de Nash-Sutcliffe (Ej=1). 

Estação Estação seca - Setembro 2020  Estação úmida - Abril 2021 

Seções C-C’  D-D’  C-C’  D-D’ 

Trechos Sócrates Éden Angolinha 
Média 

Múcio  Sócrates Éden Angolinha 
Média 

Múcio 

Parâmetros 
(unit) 

IP1-SP1 IP1-SP2 IP1-SP3 IP4-SP6  IP1-SP1 IP1-SP2 IP1-SP3 IP4-SP6 

S (-) 1.26 1.35 1.28 1.25 1.10  1.26 1.35 1.28 1.25 1.10 

Xs (m) 1086 3217 4343 - 772  1086 3217 4343 - 772 

Q (m3/h) 569 587 594 462 97  834 911 1084 943 370 

R (%) 56% 68% 48% - 42%  68% 93% 79% - 43% 

tm (h) 74.81 118.34 140.17 109.25 103.69  51.88 72.50 91.19 71.86 32.03 

vmax (m/h) 25.92 38.65 40.88 29.44 12.30  57.95 81.97 70.62 70.18 56.13 

Modelo AD               
R2 (-) 0.931 0.911 0.942 - 0.894  0.861 0.851 0.880 - 0.945 

Ej=1 (-) 0.746 0.751 0.833 - 0.686  0.627 0.630 0.663 - 0.715 

vm (m/h) 15.90 28.39 31.14 20.93 8.29  25.51 49.50 55.10 43.37 34.49 

DL (m2/h) 296 740 999 524 64  2260 5201 6741 4734 582 

Modelo 2RNE              
R2 (-) 0.998 0.995 0.997 - 0.990  0.988 0.994 0.995 - 0.975 

Ej=1 (-) 0.961 0.947 0.972 - 0.914  0.895 0.932 0.932 - 0.860 

vm (m/h) 14.53 26.63 29.48 19.49 7.33  20.80 42.75 48.66 37.40 22.02 

DL (m2/h) 75 142 129 91 19  341 730 795 622 310 

β (-) 0.806 0.853 0.842 0.832 0.828  0.583 0.703 0.720 0.668 0.629 

ω (-) 1.247 1.476 2.069 1.451 1.013  1.263 1.371 1.503 1.379 0.433 

Modelo MDP-2RNE             
R2 (-) 1.000 0.999 0.999 - 1.000  1.000 1.000 1.000 - 0.998 

Ej=1 (-) 0.989 0.992 0.991 - 0.982  0.980 0.992 0.991 - 0.954 

1 canal             
vm (m/h) 14.63 44.03 35.37 38.16 58.59  47.41 65.51 78.10 63.67 43.54 

DL (m2/h) 13 18 123 127 356  88 475 177 247 104 

β (-) 0.694 0.671 0.942 0.750 0.694  0.735 0.066 0.807 0.536 0.587 

ω (-) 27.949 64.106 1.242 28.327 20.010  4.135 1.074 5.299 3.503 0.808 

2 canal             
vm (m/h) 15.70 25.66 28.73 29.70 48.71  26.36 61.44 46.63 44.81 34.62 

DL (m2/h) 91 262 259 323 682  850 227 866 647 119 

β (-) 0.797 0.796 0.941 0.786 0.611  0.806 0.849 0.004 0.553 0.441 

ω (-) 0.031 0.108 0.245 0.100 0.014  0.205 2.766 1.261 1.411 0.684 

3 canal             
vm (m/h) 12.20 23.18 32.59 26.55 38.24  18.67 39.33 36.55 31.52 31.17 

DL (m2/h) 128 37 223 144 186  146 691 65 301 307 

β (-) 0.366 0.483 0.977 0.503 0.188  0.665 0.681 7.03E-06 0.448 3.00E-04 

ω (-) 0.129 2.223 0.222 3.492 11.39  1.150 1.045 4.593 2.263 0.522 

4 canal             
vm (m/h) 9.00 32.17 26.95 25.65 34.49  13.04 29.92 38.49 27.15 10.53 

DL (m2/h) 21 90 51 138 390  16 102 8768 2962 4 

β (-) 0.390 0.527 0.756 0.444 0.104  0.120 0.063 0.999 0.394 0.023 

ω (-) 2.666 0.951 2.959 4.808 12.66  3.560 3.440 4.05E-06 2.333 3.617 
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Figura 5.7  – Dados de BTCs (vermelho) e valores ajustados de ADM (azul), 2RNE (amarelo) e MDP-2RNE (verde 
tracejado), resíduos e parâmetros de fluxo e transporte comparados do modelo 2RNE, durante a seca (setembro 
2020) e chuva (abril 2021) para os sistemas oeste e sul. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 81 

5.4.3.4 – Comparando os sistemas 

Os modelos de não-equilíbrio (2RNE e MDP-2RNE) se ajustaram melhor para as estimativas dos 

parâmetros dos três sistemas, embora o modelo 2RNE apresente menos incertezas. O sistema leste mostra 

os maiores valores médios de β e os menores de ω; ou seja, há uma proporção maior de regiões móveis 

do fluxo, as quais possuem uma menor interação com as regiões imóveis do fluxo. Por outro lado, os 

sistemas oeste e sul apresentam valores médios de β menores e valores médios de ω maiores; ou seja, há 

uma proporção ligeiramente menor de regiões móveis do fluxo, as quais possuem uma interação maior 

com as regiões imóveis do fluxo.  

5.5 – DISCUSSÃO 

5.5.1 – Modelo hidrogeológico cárstico conceitual 

5.5.1.1 – Sistema Leste 

A ausência de drenagens superficiais associadas com a presença de várias cavernas epifreáticas 

com fluxo subterrâneo perene, além de várias dolinas e entradas de cavernas indica que este é o sistema 

mais carstificado da bacia do rio São Miguel, constatado também por Santos (2002), Menegasse et al. 

(2002) e Lucon et al. (2020a). A alta carstificação pode ser explicada pela grande diferença de altitude 

(desnível) entre as zonas de recarga e descarga deste sistema, com maiores gradientes hidráulicos 

contribuindo para o aumento do processo de dissolução e denudação do relevo cárstico (Fig. 5.8). Este 

desnível provavelmente está relacionado com a configuração estrutural regional de host e gabrens da 

bacia, apontado por Santos (2002).  

A maior parte das entradas de cavernas estão entre as altitudes 730 e 850 m, caracterizadas por 

depósitos de precipitação química (espeleotemas) de águas de gotejamento e pela ausência de drenagens 

subterrâneas, indicando que as cavernas estão inseridas na zona vadosa do aquífero, corroborando a 

hipótese de que algumas dessas cavernas foram formadas durante o primeiro estágio de evolução do carte 

da região (Saadi et al. 1998, Santos 2002). As cavernas mapeadas (Lagoas do Retiro, Narigudo, 

Mastodonte e Loca Feia) estão nas zonas epifreáticas do aquífero e constituem um conjunto de cavernas 

que representam o segundo e atual estágio de evolução do carste, de níveis totalmente freáticos, reativados 

durante condições de alto fluxo, como acontece na caverna do Mastodonte (Saadi et al 1998, Santos 

2002).   

A lagoa do Retiro e outras lagoas existentes no início da seção A-A’ (Fig. 5.8) exercem um controle 

hidráulico do nível d’agua de recarga (Palmer 2007) e, consequentemente, no controle da espeleogênese 

do sistema. Esse mecanismo de controle também é constatado em outras regiões cársticas do Brasil, como 

na região cárstica de Lagoa Santa (Auler 1995). Ademais, a recarga autogênica ocorre via dolinas, 

entradas de cavernas e epicarste até a água ser transmitida ao aquífero através de grupos de fraturas 
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subverticais e sistemas de falhas transcorrentes sinistrais regionais de direção NW-SE (Muzzi Magalhães 

1989). Essas estruturas controlam as direções preferencias dos condutos ativos e do fluxo da água 

subterrânea, constatado pelos testes de traçadores. A sinuosidade do sistema é afetada pela intersecção 

entre planos fraturas/falhas com os planos de acamamento dos calcários, onde a carstificação se 

desenvolve, constituindo, por fim, a rede de conduto/cavernas. Este sistema está na zona não deformada 

proposta por Muzzi Magalhães (1989), confirmada em campo pela ocorrência de calcários e dolomitos 

do Membro Lagoa Santa com acamamento horizontalizados a sub-horizontalizados.  

As surgências do Timburé constituem a principal zona de descarga do sistema, onde há uma 

surgência principal e outra secundária, ambas perenes, classificadas como surgências de nível de base 

(underflow). Estas surgências estão próximas à margem direita do rio São Miguel, com elevações 

menores, entre 695-700 m, onde os calcários são dobrados, com mergulho NW, indicando que a descarga 

deste sistema é afetada tanto pelo controle estrutural quanto pelo controle hidráulico promovido pelo 

nível de base.  

Os padrões geométricos das BTCs de apenas um pico de concentração e uma cauda estendida 

indicam que a maior parte do fluxo é transmitido num conduto principal com a presença de algumas 

piscinas subterrâneas (Field & Pinsky 2000). Essas piscinas são formadas provavelmente conforme a 

sinuosidade e deposição de sedimento ao longo dos condutos, como foi constatado nas cavernas 

epifreáticas. O acréscimo de vazão entre SP1 e SP2 (Fig. 5.5) indicam que existe(m) canal(is) 

distributário(s) que contribuem significativamente para o aumento do fluxo (inflow). Por outro lado, 

existe perda do traçador em alguma parte do trecho IP1-SP1 da seção B-B’ indicam fuga para outra 

surgência (outflow), verificada durante o período de seca (Fig. 5.5). Esta hipótese é corroborada pelas 

confirmações indiretas (via isótopos estáveis e hidroquímica) de interconexão hidráulica com uma 

surgência próximo à Pains (Lucon et al. 2020a). Além disso, como as rotas do sistema são todas 

subterrâneas, descarta-se a possibilidade de degradação do traçador via exposição e adsorção. Existe 

perda também entre o trecho de SP1-SP2 (Fig. 5.5), embora essa perda pode estar relacionada com a 

redistribuição na surgência secundária.  

Com relação aos parâmetros de fluxo e transporte, o aumento das velocidades médias de fluxo e 

coeficientes de dispersão longitudinal em ambos os trechos das seções A-A’ e B-B’ estão relacionadas 

ao aumento significativo da vazão na chuva (Fig. 5.8). Esse demonstrou ser o sistema mais dinâmico, 

apresentando variações e respostas mais abruptas durante a seca e a chuva, provavelmente relacionadas 

ao alto grau de carstificação do sistema e às condições de recarga do sistema. 
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Figura 5.8 – Modelo conceitual cárstico do sistema Leste, com as direções das duas rotas de fluxo confirmadas 
pela rodamina (vermelho) e pela uranina (verde) e as feições cársticas (dolinas e entrada de cavernas) e estruturais. 
As seções transversais A-A’ e B-B’ mostram a variação espacial e sazonal dos parâmetros hidrodispersivos (vm e 
DL), além da indicação da favorabilidade de rota cárstica. 
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5.5.1.2 – Sistema Oeste 

A principal característica deste sistema é a presença de janelas cársticas ao longo da trajetória do 

fluxo, permitindo a exposição da água subterrânea em superfície em curtos trechos, caracterizado por 

uma surgência e logo em seguida um sumidouro. Na seção C-C’ nota-se a presença de, pelo menos, três 

destas, representado pela janela da Mina à montante, pela janela do Sócrates no meio do trajeto e pela 

janela da Angolinha à jusante (Fig. 5.9). Essa constatação também foi levantada por outros autores que 

estudaram o fluxo subterrâneo deste sistema (Freitas 2009, Ferrari et al. 2017).  

A explicação mais provável está ligada à geologia estrutural local, condicionada por sistemas 

dobrados formados por anticlinais e sinclinais (Goldscheider 2005). No caso deste sistema, o fluxo é 

ortogonal aos eixos das dobras e há ainda fraturas/falhas subverticais, propiciando a formação de padrões 

de “loops” que permitem que o fluxo acenda até a superfície e depois retorne ao sistema subterrâneo pela 

carstificação nos planos de acamamento. Os lineamentos estruturais NW-SE estão relacionados tanto aos 

eixos das dobras quanto ao sistema de falhas transcorrentes sinistrais regionais (Muzzi Magalhães 1989), 

onde os lineamentos N-S, relacionadas a falhas normais posteriores, cortam as demais estruturas (Saadi 

1991). É possível afirmar que o arcabouço estrutural do sistema é o mais complexo e deformado, 

caracterizado pela presença de sistemas de falhas transcorrente e normais, além do sistema de dobras. 

Além disso, este sistema está dentro da zona de calcários e dolomitos deformados proposta Muzzi 

Magalhães (1989), confirmado pelo mapeamento de campo e corroborando com Freitas (2009).  

A sinuosidade do sistema também é afetada por essa condição geológico-estrutural, onde as 

intersecções dos lineamentos com o acamamento dobrado promovem zonas de carstificação por onde o 

fluxo é transmitido facilmente, evidenciada pelos maiores índices e distâncias sinuosas em relação aos 

outros sistemas (Fig. 5.4). Apesar da alta frequência de lineamentos estruturais de direção NW-SE, o 

sentido preferencial do fluxo é N-S, explicado pela carstificação mais desenvolvida nos lineamentos de 

mesma direção e devido ao controle hidráulico que o rio São Miguel (também de mesma direção N-S) 

exerce sobre o afluente subterrâneo. A caverna de Éden retrata bem essa carstificação N-S, apresentando 

três níveis mapeados: o primeiro está na zona vadosa, o segundo na zona epifreática e o terceiro na zona 

freática do aquífero. A zona vadosa é caracterizada por paleocanais e depósitos de sedimentos, indicando 

que houve rebaixamento do nível do aquífero, que vai ao encontro com a hipótese de evolução do carste 

da região proposta por Saadi et al. (1980) e Santos (2002). Por outro lado, as zonas epifreática e freática 

constituem o atual estágio do carste, com drenagens subterrâneas perenes situadas no nível inferior da 

caverna, constatados pelos testes de traçadores. 

Porção oeste do sistema a recarga ocorre de forma difusa, alogênica, por meio do solo e do 

epicarste, formando surgências menores dando origem ao córrego da Mina. Na porção central, onde está 

a seção C-C’, a recarga é preferencialmente autogênica representada tanto pela captura subterrânea do 

córrego da Mina (sinking stream) no ponto IP3, quanto pontualmente pelas dolinas e entrada de cavernas, 
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sendo que a infiltração é via fraturas/falhas subverticais até atingir a zona saturada do aquífero (Fig. 5.9).  

A nascente SAAE, que constitui a principal descarga do sistema, está próximo à margem esquerda do rio 

São Miguel, o que pode ser classificada como uma surgência com fluxo ascendente, provavelmente 

ocasionada pelos “loops”. Vale destacar que esta surgência constitui um importante ponto de captação de 

água usada para o abastecimento público de Pains. Todas essas informações foram permitidas pelo nível 

alto de detalhamento de dados que este sistema alcançou, indicado na Fig. 5.3.  

 Os padrões geométricos das BTCs, apresentando vários picos de concentração (multipico) 

indicam a presença de condutos anastomosados (baypass), que dividem o fluxo em mais de uma trajetória 

(multifluxo), mas que se encontram novamente antes da saída do sistema. Esse tipo de estrutura pode 

ocorrer tanto em planta quanto em seção transversal (Ford & Williams 2007), onde padrões de cavernas 

anastomosados são comuns quando a recarga é feita por meio de sumidouro (sinking stream) (Palmer 

2007). Além disso, associado ao padrão de multipico, existe a característica de cauda prolongada 

indicando a existência de algumas piscinas e lagos subterrâneas (Field & Pinsky 2000). Essa hipótese é 

corroborada pela análise das BTCs, em que se notou no ponto SP3 (jusante) uma recuperação menor do 

que no ponto SP4 (montante) (Fig. 5.5) evidenciando o desvio do traçador antes de SP3 e depois a 

recuperação em SP4, tanto na seca quanto na chuva.  

Ademais, existe um aumento pequeno de vazão entre os trechos da seção C-C’ que indicam a 

existência de canal(is) distributário(s) que contribuem com o aumento do fluxo (inflow), mas que com 

perdas do traçador entre os trechos. Essas perdas são explicadas pela fuga do traçador para outras 

surgências (outflow), provavelmente não existentes no leito do rio São Miguel ou, ainda, pela degradação 

e adsorção em solos quando o traçador está exposto à superfície nas janelas cársticas. Um indício para 

esta hipótese é o fato de as maiores perdas acontecerem na estiagem, devido a maiores tempos de trânsito 

e contanto com solos secos, o que promove a adsorção e exposição à luminosidade do traçador, resultando 

em possível degradação. Com relação aos parâmetros de fluxo e transporte, há um aumento progressivo 

das velocidades médias do fluxo e da dispersão longitudinal ao longo dos trechos (Fig. 5.9), explicado 

pelo aumento da distância entre o ponto de injeção (IP3) e o ponto de descarga (SP5). Além disso, há um 

aumento destes parâmetros durante a chuva, que pode estar relacionado com o aumento das vazões, 

embora as variações sazonais demostrem ser menores, indicando que o sistema é hidrodinamicamente 

mais estável em relação aos demais sistemas. 

5.5.1.3 – Sistema Sul 

O método de detalhamento de dado aponta que este sistema obteve menores informações e 

disponibilidade de dados; além disso, apresenta as menores distâncias entre as demais seções e rotas. 

Apesar disso, foi possível obter informações hidráulicas graças à integração entre o método de 

detalhamento de dados e os testes quantitativos dos traçadores. Fica claro que a aplicação de mais de uma 

técnica no carste pode superar a defasagem de informações e contribuir para o entendimento do 
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funcionamento hidrogeológico destes sistemas. Neste caso, constatou-se que o arcabouço estrutural está 

relacionado ao sistema de falhas regionais transcorrentes (NW-SE), além de famílias de fraturas 

conjugadas N-S e NE-SW. Pelo mapeamento de campo e fotointepretação é possível afirmar que este 

sistema está numa zona de transição entre calcários dobrados e calcários horizontalizados, conforme 

Muzzi Magalhães (1989). A recarga é principalmente autogênica via dolinas e sumidouros, com 

infiltração concentrada via fraturas/falhas subverticais. A descarga principal é a surgência do Múcio, que 

dá origem ao córrego da Barra constituindo a surgência mais a montante da bacia do rio São Miguel.  

 A principal característica do sistema é a discrepância entre os padrões geométricos das BTCs 

durante a seca e a chuva (Fig. 5.5). As curvas também apresentaram vários picos de concentração 

(multipico) e uma cauda prolongada que indica a presença de baypass e duas regiões do fluxo, assim 

como no sistema oeste. Entretanto, essa discrepância no padrão de curvas pode ainda indicar uma 

influência de uma interação com o armazenamento, principalmente em fraturas, ou a presença de grandes 

zonas imóveis ou lagos subterrâneos (Dewaide et al. 2018). Além disso, esta última pode ser explicada 

pela baixa recuperação dos traçadores devido à alta interação com zonas estagnadas desenvolvidas nas 

fraturas do armazenamento. 
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Figura 5.9 – Modelo conceitual cárstico hidrogeológico dos sistemas Oeste e Sul. Em mapa as direções das duas 
rotas de fluxo confirmadas pela uranina (verde) e as feições cársticas (dolinas e entrada de cavernas) e estruturais. 
As seções transversais C-C’ e D-D’ mostram as variações espacial e sazonal dos parâmetros hidrodispersivos (vm e 
DL), além da indicação da favorabilidade de rota cárstica. 
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5.5.2 – Modelos hidrodispersivos e comportamento hidrodinâmico  

As sinuosidades da rede de conduto e cavernas são ocasionadas pelas descontinuidades estruturais 

(fratura/falha e acamamento), que facilitam a passagem da água e, consequentemente, o desenvolvimento 

de carstificações. Os tipos e mecanismos de recarga e descarga refletem na formação destas carstificações 

e padrões de desenvolvimento da rede de condutos/cavernas. Em todos os sistemas, a recarga apresenta 

um controle hidrográfico, além disso há um controle hidráulico promovido pela carga hidráulica da Lagoa 

do Retiro e do córrego da Mina nos sistemas leste e oeste (Palmer 2007). As surgências são perenes e 

foram classificadas como do tipo nível de base (underflow) com fluxo ascendente.  

Além disso, a ação do próprio fluxo subterrâneo promove a espeleogênese e, ao mesmo tempo, 

suas propriedades hidráulicas são influenciadas pelas carstificações, num processo de auto-organização 

da rede cárstica (Worthington & Ford 2009). As heterogeneidades dos sistemas permitem uma maior 

presença de formação de zonas estagnadas do fluxo e condutos anastomosados (baypass) e loops que 

controlam a velocidade de fluxo e dispersão. Os contextos geológico-estrutural, hidrogeológico e 

espeleológico condicionam e influenciam tanto a trajetória quanto as condições hidráulicas do fluxo. Essa 

influência é percebida nas análises das BTCs e nos parâmetros de fluxo e transporte, que também são 

sensíveis às variações climatológicas e hidrológicas durante os períodos de seca e chuva. As variações 

sazonais destes parâmetros apresentaram-se bastante diferentes entre os sistemas, com uma variação 

maior no sistema leste em comparação com os demais. 

O modelo ADM não considerou todas as complexidades, uma vez que há uma simplificação e, por 

consequência, as incertezas dos parâmetros estimados foram maiores. O modelo 2RNE (Toride et al. 

1995) considera a existência de zonas imóveis e zonas móveis do fluxo e sua interação entre elas, que é 

muito comum no carste, foi observado em todos os sistemas.  Nem os modelos ADM e 2RNE consideram 

a possibilidade de mais de um pico de concentração nas BTCs, ocasionado por by-pass e/ou piscinas pelo 

trajeto do traçador. Por outro lado, o modelo MDP-2RNE (Bodin 2020) considera essas complexidades 

e combinações de heterogeneidades, demonstrando ser o mais eficiente para os sistemas oeste e sul, 

embora apresente mais incertezas principalmente nos parâmetros β e ω ao se comparar com o modelo 

2RNE. 

Do ponto de vista do comportamento hidrodinâmico, o sistema leste apresentou os maiores valores 

médios e maiores diferenças sazonais entre os parâmetros vm e DL (Figs. 5.6 e 5.7) (Tabelas 5.3 e 5.4). 

Isso também pode ser visto na Fig. 5.10, onde, pela relação gráfica entre os números de Reynolds e de 

Peclet, notam-se as variações das condições de fluxo do sistema leste, em relação aos demais sistemas. 
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Figura 5.10 – Esquema representativo de modelos hidrodispersivos, padrões geométricos e comportamento 
hidrodinâmico de cada sistema estudado (leste, oeste e sul). A relação gráfica entre os números de Reynolds e Peclet 
mostra variações hidrodinâmicas dos pontos de monitoramento (SP) durante as estações seca e chuvosa. 
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5.6 – CONCLUSÕES 

Do ponto de vista qualitativo, a associação de testes de traçadores com mapeamentos detalhados 

de relevo, feições cársticas e lineamentos estruturais, determinou as direções sinuosas das rotas, as zonas 

de recarga e descarga para todos os sistemas, além da interconexão hidráulica entre seções do sistema 

leste. O método de favorabilidade de rota cárstica demostrou ser uma ferramenta eficiente para diminuir 

as incertezas dos fatores de sinuosidade, que afetam diretamente as estimativas dos parâmetros do fluxo 

e transporte. Para o sistema leste, a sinuosidade média estimada é 1,14, enquanto para os sistemas oeste 

e sul são 1,25 e 1,10, respectivamente. Pelo fato de o método consequentemente apontar as regiões com 

maior probabilidade de carstificação e, portanto, a formação de rotas de fluxo subterrâneas. Assim, para 

estimativas mais realistas das características hidrodispersivas do fluxo, indica-se a aplicação deste 

método, sendo adaptado de acordo com cada contexto geológico-estrutural, hidrogeológico e 

espeleogenético.  

Em escala regional, a bacia do rio São Miguel possui a existência de diferentes contextos 

geológico-estrutural, hidrogeológico e espeleogenético. Existem duas regiões distintas: uma menos 

deformada, representada por calcários horizontalizados (sistema leste), e a outra mais deformada, com 

calcários altamente dobrados e falhados (sistemas oeste e sul). Em escala local, o sistema leste demostrou 

ser o mais simples e os sistema oeste e sul os mais complexos, onde essa complexidade está relacionada 

ao grau de fraturamento e deformação tectônica, onde a ação da água e da espeleogênese possibilitou a 

formação de heterogeneidades, como condutos anastomosados (bypass), loops, lagos e piscinas 

subterrâneas, além da própria maior sinuosidade dos condutos. Essas heterogeneidade dos sistemas 

refletem diretamente nas variações sazonais das BTCs e dos parâmetros de fluxo e transporte. Os bypass 

ocasionam multifluxos modificando padrões geométricos das BTCs com vários picos de concentração. 

A combinação entre piscinas e bypass, em um mesmo sistema, influência aumentando a interação entre 

zonas móveis e imóveis do fluxo, como é o caso do sistema oeste. De modo geral, os modelos de não-

equilíbrio e multifluxo (2RNE e MDP-2RNE) têm os melhores ajustes nas curvas de restituição dos 

traçadores por considerarem as complexidades e heterogeneidades dos sistemas.  

Os sistemas cársticos da bacia do São Miguel demonstraram ser bastante dinâmicos com as 

variações sazonais, principalmente o sistema leste. Os parâmetros hidrodispersivos (vm e DL) aumentam 

com o aumento das vazões durante a estação chuvosa; os parâmetros dos modelos de não-equilíbrio (β e 

ω) se comportam de maneiras diferentes entre os sistemas, mostrando uma dependência do contexto 

hidrogeológico e espeleogenético.  



 

 

CAPÍTULO 6 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram identificados três sistemas do Aquífero Cárstico do Alto São Francisco na bacia do rio São 

Miguel. Ambos os sistemas estão na porção leste, oeste e sul da bacia, onde afloram unidades do Membro 

Lagoa Santa (Formação Sete Lagoas). O Membro Lagoa Santa é construído por calcários e dolomitos 

puros e por isso a carstificação é mais desenvolvida. Diferentemente do Membro Pedro Leopoldo 

formado por calcários impuros, ocorrentes na porção norte e nordeste. Portanto, não foram identificados 

outros sistemas e nem feições cársticas nestas porções da bacia. A relação de interconexão hidráulica 

entre os membros não foi bem estabelecida nesta pesquisa, pois não foi possível obter informações da 

profundidade das camadas, mas considerou-se as informações acerca das características espeleogenética 

já observada por outros autores. Portanto, nesta pesquisa considerou-se o Membro Lagoa Santa como 

sendo a principal unidade de desenvolvimento de carstificação. 

 O Sistema Leste apresentou-se ser o mais carstificado caracterizado por várias ocorrências de 

dolinas/entradas de cavernas e ausências de drenagens superficiais. As estruturas predominantes são 

lineamentos de direção NW-SE associadas à sistemas de falhas transcorrentes. O Sistema Oeste 

demonstrou ser o sistema mais complexo do ponto de vista estrutural, apresentando sistemas de falhas 

transcorrentes e dobras. As estruturas predominantes são lineamentos de direção NW-SE, mas a 

carstificação se desenvolve mais no sentido N-S. O Sistema Sul foi o menor sistema estudado com 

estruturas de direção NW-SE predominantes relacionadas a falhas transcorrentes. Portanto, foi possível 

distinguir que estes sistemas estão em zonas estruturais diferentes já proposta por outros autores, onde o 

sistema leste está na zona indeformada e o sistema oeste e sul estão na zona deformada e zona de 

transição. Além disso, pode-se concluir que as estruturas e direções preferencias de carstificações foram 

formadas em estágios devido ao rebaixamento do nível regional da superfície potencio métrica, 

corroborando com a hipótese de outros autores. 

De modo geral os três sistemas apresentaram recarga autogênica via dolinas e sumidouros. Em 

alguns trechos há a recarga alogênica e difusa pelo solo e pelo epicarste. O mecanismo de controles da 

recarga (entrada) em todos os sistemas é feito pela captação da bacia hidrológica, mas existe o controle 

de recarga promovido pela carga hidráulica da Lagoa do Retiro no sistema leste e do córrego da Mina no 

sistema oeste. A descarga de todos os sistemas é perene (underflow) e com fluxo ascendente.  

Método de favorabilidade de rota cárstica demostrou ser uma ferramenta útil para determinação de 

distâncias sinuosas e índices de sinuosidade, uma vez que considera os parâmetros mais propícios para 

carstificação e consequentemente a formação de condutos. As distâncias sinuosas, por sua vez, 

possibilitam uma estimativa mais próxima da realidade das sinuosidades da rede cárstica e 
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consequentemente reduzindo as incertezas nos cálculos dos parâmetros do fluxo. O método também 

possibilitou visualizar espacialmente os trechos com maior favorabilidade para formação de rotas do 

fluxo subterrâneo. A complexidade geológico-estrutural reflete diretamente nos índices de sinuosidades 

e distâncias sinuosas, por exemplo, o sistema oeste (mais complexo estruturalmente) apresentou os 

maiores valores de sinuosidades. Vale destacar que o método de detalhamento considera apenas a 

sinuosidade horizontal, sinuosidades verticais não foram consideradas pois não foi possível obter 

informações em profundidades. 

As cavernas localizadas na zona epifreática com drenagem subterrânea perene representaram 

importantes pontos de monitoramento da rede cárstica, pois permitiram analisar trechos intermediários 

entre as zonas de recarga e descarga dos sistemas. Além disso, podem ser utilizados como ponto de 

injeção em regiões onde a drenagem é predominantemente subterrânea, como no sistema leste.  

A respeito das variações sazonais e espaciais dos parâmetros das curvas de restituição e dos 

parâmetros de fluxo e transporte, pode-se concluir que cada sistema está condicionado tanto pelos 

contextos geológico-estrutural, hidrogeológico e espeleológico quanto pelas condições climatológicas e 

hidrológicas. O sistema Leste demonstrou ser o mais sensível as variações climatológicas devido à 

variação das vazões e parâmetros do fluxo. O modelos hidrodispersivos 2RNE e MDP-2RNE 

apresentaram os melhores ajustes nas curvas de restituição dos traçadores por considerarem as 

complexidades e heterogeneidades do meio cárstico (baypass, loops, sinuosidades, regiões estagnadas). 

A abordagem de modelagem demonstrou ser uma ferramenta útil nas estimativas dos parâmetros de fluxo 

e transporte (vm e DL) e os coeficientes de não-equilíbrio (β e ω). 

O detalhamento espacial e temporal dos parâmetros de fluxo e transporte demostram ser 

fundamentais para entender a hidrodinâmica dos sistemas cársticos. Os testes de traçadores associados 

com o mapeamento das feições geomorfológicas e estruturais podem proporcionar um maior 

detalhamento dos sistemas. O conhecimento das variações dos tempos de trânsitos e as velocidades 

médias do fluxo servem como ferramentas de tomada de ações no caso de possíveis contaminações dos 

aquíferos, além de contribuir na gestão local dos recursos hídricos subterrâneos em área cársticas, como 

é o caso da cidade de Pains. 

Para os sistemas já conhecidos, sugere-se uma aplicação de teste de traçadores e monitoramento 

da vazão mais amplo e detalhado considerando mais de duas estações e mais de um ciclo hidrológico 

para obter um maior resolução temporal das variações sazonais dos parâmetros de fluxo e transporte. E 

juntamente a isso, a aplicação do método de multi-injeção com diferentes tipos de traçadores para ter uma 

alta resolução espacial dos parâmetros entre trechos. Para possíveis sistemas cársticos ainda 

desconhecidos, como é o caso da porção norte da bacia do rio São Miguel, sugere-se a aplicação 

combinada de testes de traçadores com um mapeamento geomorfológico/geológico e método de 

favorabilidade de rota cárstica.   



 

 

Referências 
 

Alkmim F. F. & Martins-Neto M. A. 2001. A Bacia Intracratônica do São Francisco: Arcabouço Estrutural e 
Cenários Evolutivos. In: Pinto C. P. & Martins-Neto M. A. (eds.). Bacia do São Francisco Geologia e Recursos 
Naturais, Belo Horizonte, SBG/MG, 9-30. 

Alkmim F. F., Fonseca M. A., Marshak S. 2001. Assembling West Gondwana during the Neoproterozoic. Clues 
from the São Francisco Craton region. Geology 29: 319–322. 

Alkmim F. F. & Martins Neto M. A. 2012. Proterozoic first-order sedimentary sequences of the São Francisco 
craton, eastern Brazil. Marine and Petroleum Geology, v. 33, n.1, p.127-139. Disponível em: < 
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/1953>. Acesso em: 03 dez. 2019. 

Alkmim F. F., Chemale Jr, F., Endo, I. 1996. A deformação das coberturas proterozóicas do Cráton do São Francisco 
e seu significado tectônico. Revista da Escola de Minas, 49(1), 22-38. 

Almeida F. F. M. 1977. O cráton do São Francisco. Revista Brasileira Geociências, 7: 285-295. 

Andreychouk V., Dublyansky Y., Ezhov Y., Lysenin G.  2009. Karst in the Earth’s crust: Its distribution and 
principal types, University of Silesia and Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, Sosnowiec-
Simferopol, p.72. 

Auler, A. 1994. Hydrogeological and hydrochemical characterization of the Matozinhos-Pedro Leopoldo Karst, 
Brazil. Faculty of the Department of Geography and Geology, Western Kentucky University, Masters Thesis, 
120p. 

Auler A. S. 1995. Lakes as a speleogenetic agent in the karst of Lagoa Santa, Brazil. Cave Karst Stud 21:105–110 

Auler A. & Farrant A. R. 1996. A brief introduction to karst and caves in Brazil. Proceedings of the University of 
Bristol Spelaeological Society, 20(3), 187-200. 

Ayub S. 1998. Aplicação do corante traçador fluorescente rhodamina-wt no estudo hidrológico e hidrogeológico 
dos sistemas cársticos Pérolas-Santana, Grilo e Zezo, Município de Iporanga, Estado de São Paulo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Dissertação de Mestrado, 117p. 

Aydin H., Ekmekçi M., and Soylu M. E. 2014. Effects of sinuosity factor on hydrodynamic parameters estimation 
in karst systems: a dye tracer experiment from the Beyyayla sinkhole (Eskişehir, Turkey). Environmental Earth 
Sciences, 71(9), 3921-3933. 

Babinski M., Vieira L. C., Trindade R. I. F. 2007. Direct dating of the Sete Lagoas cap carbonate (Bambuí Group, 
Brazil) and implications for the Neoproterozoic glacial events. Terra Nova, 19 (6): 401 – 406. 

Bagnouls F. & Gaussen H. 1963. Os climas Biológicos e sua classificação. Boletim Geográfico, 22(176). 

Bakalowicz M. 2005. Karst groundwater: a challenge for new resources. Hydrogeology Journal, 13(1), 148-160. 

Barberá J. A., Mudarra M., Andreo B., and De la Torre B. 2018. Regional-scale analysis of karst underground flow 
deduced from tracing experiments: examples from carbonate aquifers in Malaga province, southern Spain. 
Hydrogeology Journal, 26(1), 23-40. 

Bear J. 1979. Hydraulics of groundwater New York. Mc GrawHill Inc.  

Bettencourt P., Fulgêncio C., Grade M., Alcobia S., Monteiro J. P., Oliveira, R., Brites, S. 2016. Plano de recursos 
hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Recursos Hídricos, 37(1). 

Borghetti C. 2002. A Influência da Indústria Calcinadora na Distribuição e na Concentração de Metais Pesados 
na Região de Córrego Fundo – Pains (MG). Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade 
Federal de Minas Gerais, 71 p. 

Benischke R., Goldscheider N., Smart C. 2007. Tracer techniques. In: Goldscheider N, Drew D (eds) Methods in 
karst hydrogeology. Taylor and Francis, London, pp 147–170. 

Benischke R. 2021. Advances in the methodology and application of tracing in karst aquifers. Hydrogeology 
Journal, 29(1), 67-88. 

Birk S., Geyer T., Liedl R., Sauter M. 2005. Process‐based interpretation of tracer tests in carbonate aquifers. 
Groundwater, 43(3), 381-388. 



Assunção, P. H. S., 2021. Associação de traçadores corantes e método de favorabilidade de rota cárstica ... 

 94 

Bodin J. 2020. MFIT 1.0. 0: Multi-Flow Inversion of Tracer breakthrough curves in fractured and karst aquifers. 
Geoscientific Model Development, 13(6), 2905-2924. 

Brasil 2009. Resolução Conama n° 347 de 10 de setembro de 2004. Diário Oficial da União 176 de 13 de setembro 
de 2004. Disponível em:  
https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/downloads/Legislacao/Res_CONAMA_347_2004.
pdf. Acessado em abril 2021. 

Burdon D.J. & Papakis N. 1963. Handbook of Karst Hydrogeology, Institute for Geology and Subsurface 
Research/FAC,Athens. 

Calux A. S. 2019. A dinâmica da drenagem subterrânea no planalto cárstico Alambari-Ouro Grosso, Iporanga 
(SP) Doctoral Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 145p. 

Câmara G., Davis C., Monteiro A. M. V. 2001. Introdução à ciência da geoinformação. Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, INPE. São José dos Campos. 

Campello M. S., Oliveira M. A. S., Ávila M.A.B. 2015. Carta geológica Folha Formiga - SF.23-V-B-III Escala 
1:100.000, CODEMIG, Belo Horizonte.  

Castro P.T.A. & Dardenne M.A. 1996. O Conglomerado Samburá (Grupo Bambuí, Neoproterozóico) e rochas 
sedimentares associadas no flanco leste da Serra da Pimenta, SW de Minas Gerais: um sistema de fan-delta. 
Geonomos, 3: 35-4 

Castro P.T.A. & Dardenne M.A. 2000. The sedimentology stratigraphy and tectonic context of the São Francisco 
Supergroup at the southwestern domain of the São Francisco Craton, Brazil. Revista Brasileira de Geociências 
30: 439–441. 

Castro P. T. A. 1997. Os Conglomerados da Borda Sul da Faixa Brasília, Região Centro-Sul do Estado de Minas 
Gerais: Sedimentologia e Correlações Estratigráficas com as Rochas do Grupo Bambuí. Doctorate Thesis, 
University of Brasília, Brazil, pp. 230. 

Carvalho M. G., Meyer B. O., Lucon T. N., Nunes T. R. Caracterização espeleológica do abismo do Narigudo, 
Pains – MG. In: Rasteiro, M.A.; Sallun Filho, W. (orgs.) Congresso Brasileiro De Espeleologia, 33, 2015. 
Eldorado. Anais, Campinas: SBE, 2015. p.291-298. Disponível em: 
<http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_291-298.pdf>. Acesso em: 6 novembro 2019. 

Cavalcanti L. F., Lima M. F., Medeiros R. C. S., Meguerditchian I. 2012. Plano de ação nacional para a 
conservação do patrimônio espeleológico nas áreas cársticas da bacia do rio São Francisco. Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília, 140p. 

CECAV - Centro Nacional de Proteção e Conservação de Cavernas 2018. Mapa das províncias espeleológicas do 
Brasil. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio): http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/provincias-
espeleologicas.html (acesso em: novembro de 2019). 

CECAV - Centro Nacional de Proteção e Conservação de Cavernas 2020. Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas (CANIE). Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html. Acessado em: abril de 
2021. 

Chen Z., Goldscheider N., Auler A. S., Bakalowicz M., Broda S., Drew D., Hartmann J., Jiang G., Moosdorf N., 
Richts A., Stevanovic Z., Veni G., Dumont A., Aureli A., Clos P., Krombholz M. 2017. World Karst Aquifer Map 
(WHYMAP WOKAM). BGR, IAH, KIT, UNESCO. https://doi.org/10.25928/b2.21_sfkq-r406. 

Cherem L. F. 2006. Atlas cartográfico para a gestão ambiental de médias bacias hidrográficas: proposição 
conceitual-metodológica e o estudo de caso da bacia do rio São Miguel – Alto São Francisco/MG. Monografia 
(Graduação em Geografia) - Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
85p. 

Costa S. C. R. 2012. Identificação da floresta estacional decidual na Bacia do Rio São Miguel, região do Alto São 
Francisco–MG, Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geoprocessamento Ambiental)—
Universidade de Brasília, Brasília, 48 p. 

Costa S. R., Sano E. E., Brites R. S. 2013. Identificação da floresta estacional decidual na bacia do rio São Miguel, 
região do Alto São Francisco – MG. In Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz 
do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 95 

Costa M. T. & Branco J. J. R. 1961. Introdução. In: Branco, J.J.R. (Ed.). Roteiro para a excursão Belo Horizonte - 
Brasília. In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia, Belo Horizonte, v. 15, p.1-119. 

Dardene M. A. 1978. Zonação Tectônica da Borda Ocidental do Cráton São Francisco. Anais, 30° Congres. Bras. 
Geologia, Soc. Bras. Geol., Vol.12, Recife, 597-610p. 

Dardenne M. A. 1978. Síntese sobre a estratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil Central. In: Congresso Brasileiro 
de Geologia. Anais. SBG, Recife. n. 2, p. 597-61 

Dardenne M. A. 2000. The Brasília Fold Belt. In: Cordani U.G., Milani E.J., Thomaz Filho A., Campos D.A. (Eds.), 
Anais of the 31st International Geological Congress on the Tectonic Evolution of South America. Rio de Janeiro, 
p. 231–263. 

Dewaide L., Collon P., Poulain A., Rochez G., Hallet V. 2018. Double-peaked breakthrough curves as a 
consequence of solute transport through underground lakes: a case study of the Furfooz karst system, Belgium. 
Hydrogeology Journal, 26(2), 641-650. 

Dewaide L., Bonniver I., Rochez G., Hallet V. 2016. Solute transport in heterogeneous karst systems: Dimensioning 
and estimation of the transport parameters via multi-sampling tracer-tests modelling using the OTIS (One-
dimensional Transport with Inflow and Storage) program. Journal of Hydrology, 534, 567-578. 

Dias F. S., Velásques L. N. 2002. Hidrogeologia da bacia do rio São Miguel. Municípios de Pains e Arcos – MG. 
Anais XII Congresso Brasileiro de águas subterrâneas. 

Dias, F. S. Hidrogeologia da bacia do rio São Miguel, Pains – MG. 2002. Dissertação de Mestrado, Instituto de 
Geociências, Universidade Federal Minas Gerais, Belo Horizonte, 57p. 

Doherty J. 2019. PEST Model Independent Parameter Estimation. User Manual, Watermark Numerical computing, 
2010. 

Ender A., Goeppert N., Goldscheider, N. 2018. Spatial resolution of transport parameters in a subtropical karst 
conduit system during dry and wet seasons. Hydrogeology Journal, 26(7), 2241-2255. 

Faulkner J., Hu B. X., Kish S., Hua F. 2009. Laboratory analog and numerical study of groundwater flow and solute 
transport in a karst aquifer with conduit and matrix domains. Journal of Contaminant Hydrology, 110(1-2), 34-
44. 

Feitosa F. A., Vidal C., Moraes F. de, Oliveira L. T., Veríssimo L. S., Bomfim L., Costa Filho W. D. 2004. Estudos 
Hidrogeológicos de Bacias Sedimentares da Região Semiárida do Nordeste Brasileiro. Brasília, Ministério de 
Minas e Energia-Secretaria de Minas e Metalurgia-Serviço Geológico do Brasil. 

Feitosa F. A. C, Manoel Filho, J., Feitosa, E. C., Demetrio, J. G. A. 2008. Hidrogeologia: Conceitos e Aplicações, 
2ª edição, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Labhid-UFPE, Fortaleza. p53, 155, 156, 169. 

Field M. S., & Pinsky, P. F. 2000. A two-region nonequilibrium model for solute transport in solution conduits in 
karstic aquifers. Journal of Contaminant Hydrology, 44(3-4), 329-351. 

Field M. S. 2002. The QTRACER2 program for tracer-breakthrough curve analysis for tracer tests in karsticaquifers 
and other hydrologic systems. National Center for Environmental Assessment--Washington Office, Office of 
Research and Development, US Environmental Protection Agency. 

Field M. S., & Leij, F. J. 2012. Solute transport in solution conduits exhibiting multi-peaked breakthrough curves. 
Journal of Hydrology, 440, 26-35. 

Félix A. A. & Freitas Júnior, R. L. 2000.  Mapeamento geológico e hidrogeológico da bacia hidrográfica do rio 
São Miguel – Alto São Francisco, Estado de Minas Gerais. Trabalho Geológico de Graduação, Instituto de 
Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 105p. 

Ferrari J. A., & Karmann I. 2008. Comportamento hidrodinâmico de sistemas cársticos na bacia do rio Betari, 
Município de Iporanga-SP. Geologia USP. Série Científica, 8(1), 1-13. 

Ferrari J. A., Calux A. S., Hiruma S. T., Armani G., Karmann I. 2016. Preliminary characterization of binary karst 
aquifers with tracer tests and time series analysis. In AGU Fall Meeting Abstracts. 

Ferrari J. A., Ribeiro, A. A., Ferreira C. F., Cruz J. B., Reino J. C. R., Piló L. B. 2018. Identificação e Caracterização 
Hidrológica da Área de Influência da Gruta Do Éden - Pains – MG. São Paulo. 

Ferreira C. F. 2019. Fragilidades e impactos ambientais no carste e nas cavernas. In: Espeleologia e Licenciamento 
Ambiental. (Orgs.) Cruz, J. B., & Piló, L. B. Brasília-DF, 70p. 



Assunção, P. H. S., 2021. Associação de traçadores corantes e método de favorabilidade de rota cárstica ... 

 96 

Ford D. & Williams P. 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. McMaster University, Canadá; University 
of Auckland, New Zeland. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 
8SQ, England 1, 5p. 

Freitas P. M. C. 2009. Estudo de interconexão hidráulica superficial-subterrânea no carste da área periurbana de 
Pains/MG, utilizando-se traçadores Rodamina WT. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Instituto de Geociências, Belo Horizonte. 101p. 

Freeze R.A. & Cherry J.A. 1979. Groundwater. Department of Geological Sciences, University of British 
Columbia.; Department of Earth Sciences University of Waterloo. Pretince Hall. 81, 515p. 

Galvão P. H. F. 2015. Hydrogeological Conceptual Model of Sete Lagoas (MG) and Associated Implications of 
Urban Development in Karst Region. University of São Paulo, Institute of Geosciences. Doctoral Thesis. 28, 
97p. 

Galvão P., Hirata R., Halihan T., Terada R. 2017. Recharge sources and hydrochemical evolution of an urban karst 
aquifer, Sete Lagoas, MG, Brazil. Environmental Earth Sciences, 76(4), 159. 

Genthner C. 2001. Aplicação do traçador fluorescente rodamina-wt no estudo geohidrológico da área carbonática 
Lajeado-Bombas, Vale do Betari, Sul do Estado de São Paulo. Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, 95p. 

Genthner C., Ferrari J. A., Karmann I. 2003. Identificação das áreas de recarga de fontes cársticas com o uso do 
traçador rodamina FWT, área carbonática Lajeado-Bombas, Iporanga, São Paulo. Revista do Instituto 
Geológico, 24(1-2), 11-23. 

Geyer T., Birk S., Licha T., Liedl R., Sauter M. 2007. Multitracer test approach to characterize reactive transport in 
karst aquifers. Groundwater, 45(1), 36-45. 

Goldscheider N. 2005. Fold structure and underground drainage pattern in the alpine karst system Hochifen-
Gottesacker. Eclogae Geologicae Helvetiae, 98(1), 1-17. 

Goldscheider N. & Drew D. 2007. Methods in Karst Hydrogeology. Taylor & Francis. International Contributions 
to Hydrogeology, 9, 19, 65, 123; 130p. 

Goldscheider N. 2008. A new quantitative interpretation of the long-tail and plateau-like breakthrough curves from 
tracer tests in the artesian karst aquifer of Stuttgart, Germany. Hydrogeology Journal, 16(7), 1311-1317. 

Goeppert N., Goldscheider N., Berkowitz B. 2020. Experimental and modeling evidence of kilometer-scale 
anomalous tracer transport in an alpine karst aquifer. Water research, 178, 115755. 

Goldscheider N., Chen Z., Auler A. S., Bakalowicz M., Broda S., Drew D., ... Veni G. 2020. Global distribution of 
carbonate rocks and karst water resources. Hydrogeology Journal, 28(5), p. 1661-1677. 

Goldscheider N., Meiman J., Pronk M., Smart C. 2008. Tracer tests in karst hydrogeology and speleology. 
International Journal of Speleology, 37(1), p. 27-40. 

Grossi J. H. S., Quade H. 1985. Revisão estratigráfica do Grupo Bambuí (Bloco Oriental), em Minas Gerais. In: 
SIMP. GEOL. MINAS GERAIS. Anais. Belo Horizonte, SBG/NMG, p. 68-83. 

Gutiérrez F, Parise M, De Waele J; Jourde H. 2014. A review on natural and human-induced geohazards and impacts 
in karst. Earth Science Reviews, v. 138, p. 61-88, 2014. doi: 10.1016/j.earscirev,  

Haddad E. A. 2007. Influência Antrópica na Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica do rio São Miguel, Carste 
do Alto São Francisco, Minas Gerais. Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Departamento de Geografia, Belo Horizonte, Dissertação de Mestrado, 156p. 

Haddad E. A. & Júnior A. P. M. 2010. Influência antrópica na qualidade da água da bacia hidrográfica do rio São 
Miguel, carste do alto São Francisco, Minas Gerais. Geosul, 25(49), 79-102. 

Hauns M., Jeannin P. Y., Atteia O. 2001. Dispersion, retardation and scale effect in tracer breakthrough curves in 
karst conduits. Journal of Hydrology, 241(3-4), 177-193. 

Herschy R. W. 2002. The uncertainty in a current meter measurement. Flow measurement and instrumentation, 
13(5-6), 281-284. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Carta do Brasil. SF-23-V-B-II-4 Arcos. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-V-B-II-4.jpg> Acesso em: 
janeiro de 2020. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 97 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Carta do Brasil. SF-23-V-B-II-2 Lagoa da Prata. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-V-B-II-2.jpg, (acesso em: janeiro 
de 2020). 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2017. Cidades. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php> Acesso em: 06 out. 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Normas Climatológicas. Ministério da Agricultura, Brasília. 
Disponível em: <http://w.w.w.inmet.org.b/normais climatologicas>. Acesso em: 5 abril de 2016. 

Kass W. 1998. Tracing technique in geohydrology. Taylor & Francis. Netherlands, 

Karmann I. 2000. Ciclo da Água, Água subterrânea e sua ação geológica. In Teixeira W. et al. Decifrando a Terra, 
Oficina de Textos, São Paulo, pg. 114-136. 

Klimchouk A. B., Ford D. C., Palmer A. N.  W. Dreybrodt (eds). 2000. Speleogenesis, evolution of karst aquifers. 
National Speleological Society, Huntsville, 45p. 

Klimchouk A. B. 2007. Hypogene Speleogenesis: Hydrogeological and Morphogenetic Perspective. Special 
Paper no. 1, National Cave and Karst Research Institute, Carlsbad, NM, 106 pp. 

Klimchouk A. B. 2015. The karst paradigm: changes, trends and perspectives. Acta carsologica, 44(3). 

Kreft A. & Zuber A. 1978. On the physical meaning of the dispersion equation and its solutions for different initial 
and boundary conditions. Chemical Engineering Science, 33(11), 1471-1480. 

Köppen W. 1931. Climatologia. Fundo de Cultura Economica, Buenos Aires.C 

Lages S. G., Oliveira C. V., Saadi A. 2005. Levantamento pedológico e de aptidão agrícola da Província Cárstica 
de Arcos, Pains e Doresópolis. Região entre Arcos e Pains – Minas Gerais. Anais 30º Congresso Brasileiro de 
Ciência do Solo, Recife. 

Lauber U., Ufrecht W., Goldscheider N. 2014. Spatially resolved information on karst conduit flow from in-cave 
dye tracing. Hydrology and Earth System Sciences, 18(2), 435-445. 

Leibundgut A. C., Maloszewski P., Külls C. 2009. Tracers in hydrology. Wiley-Blackwell. 

Lucon T. N., Costa A. T., Meyer B. O. de, Assunção P. H. S., Oliveira L. D. 2018. Utilização do mapeamento 
hidroquímico para avaliação da qualidade das águas superficiais da bacia do rio São Miguel. Geonomos, 26(1), 
31-42, 2018. 

Lucon T. N. 2018. Comportamento hidrogeoquímico da região cárstica do Alto São Francisco (MG): implicações 
associadas a sazonalidade e ciclo de contaminantes, áreas de recarga, descarga e comunicações hidráulicas. 
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Tese de Doutoramento, 120p.  

Lucon T. N., Costa A. T., Galvão P., Leite M. G. P. 2018. Natural background levels and seasonal influence on 
groundwater chemistry of the Upper São Francisco karst region, MG, Brazil. Brazilian Journal of Geology, 
48(4), 867-879. 

Lucon T. N., Costa A. T., Galvão P., Leite M. G. P., Madeira, T. R. 2020a. Recharge sources and hydraulic 
communication a karst aquifer, São Miguel watershed, MG, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 
100, 102591. 

Lucon T. N., Costa A. T., Galvão P., Leite M. G. P. 2020b. Cadmium behavior in a karst environment hydrological 
cycle. Environmental Science and Pollution Research, 1-15. 

Machado Filho L., Ribeiro M.W., Gonzales S. P., Schenini C. A., Santo Neto A., Palmeira R. C. B., Pires J. L., 
Teixeira W., Castro H. E. F. 1983. Projeto RADAMBRASIL. Folha SF.23/24, Rio de Janeiro/Vitória. 32:27-304. 

Maloszewski P., Harum T., Benischke R. 1992. Mathematical modelling of tracer experiments in the karst of 
Lurbach system. Steierische Beiträge zur Hydrogeologie, 43, 116-136. 

Martins-Neto M. A & Alkmim F. F. Estratigrafica e evolução tectônica das Bacias Neoproterozóicas do 
Paleocontinente São Francisco e suas margens: registro da quebra de Rodínia e colagem de Gondwana. In: Pinto 
C.P & Martins-Neto M.A(ed.) Bacia do São Francisco: geologia e recursos naturais. SBG(MG), Belo 
Horizonte, 2001, p. 31-54. 

Martins T. I. S. 2013. Mapeamento Geomorfológico da Folha Piumhi, Minas Gerais. Universidade Federal de 



Assunção, P. H. S., 2021. Associação de traçadores corantes e método de favorabilidade de rota cárstica ... 

 98 

Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geografia, Uberlândia, Dissertação de 
Mestrado, 157p. Disponível em: <http://www.bdtd.ufu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4856>. Acesso 
em 21 ago .2020. 

Martins T. I. S. & Rodrigues S. C. 2016. Compartimentação geomorfológica da Folha Piumhi, região do alto São 
Francisco, Minas Gerais. Revista Brasileira de Geomorfologia, 17(1). 

Massei N., Wang H. Q., Field M. S., Dupont J. P., Bakalowicz M., Rodet J. 2006. Interpreting tracer breakthrough 
tailing in a conduit-dominated karstic aquifer. Hydrogeology Journal, 14(6), 849-858. 

Menegasse L. N, Gonçalves J. M, Fantinel L. M. 2002. Disponibilidades hídricas na provincial cárstica de Arcos-
Pains-Doresópolis, Alto São Francisco, Minas Gerais, Brasil. Revista Águas Subterrâneas. 9, 10p. 

Meneses P. R., & Almeida T. D. 2012. Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. Brasília: 
UnB, 33p. 

Meyer B. O. 2018. Petrologia e geocronologia das fácies carbonáticas da Formação Sete Lagoas em Pains (MG). 
Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. Departamento de Geologia. Programa de Pós-Graduação 
em Evolução Crustal e Recursos Naturais, Ouro Preto, Dissertação Mestrado, 256p. 

Misi A. 2001. Estratigrafia isotópica das Seqüências do Supergrupo São Francisco, Coberturas Neoproterozóicas 
do Cráton do São Francisco. Idade e Correlações. In: C.P. Pinto; M.A.  

Minardi P. S. P. & Bomtempo V. L. 2000. Traçadores e técnicas isotópicas em hidrologia subterrânea: a experiência 
do CDTN/CNEN, Brasil. Águas Subterrâneas. Disponível em: 
https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23757 Acessdo em agosto 2020. 

Minas Gerais 2004. Decreto 43711 de 08/01/2004. Institui o Comitê Da Bacia Hidrográfica Dos Afluentes Do Alto 
São Francisco (SF1). Belo Horizonte. Diário do Executivo 7 p.  

Milanović P. T. 2005. Water Resources Engineering in Karst. Boca Raton London New York Washington, D.C. 2p. 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 2009. Gabinete do Ministro. Portaria nº 358, de 30 de setembro de 2009. 
Institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico. Diário Oficial da União, Brasília, 
1 out. 2009, Seção 1, n. 188, p. 63-64. 

Moraes A. F. & Horn A. H. 2010. Vulnerabilidade química dos solos a contaminação por chumbo, em área com 
extração e calcinação de calcário no estado de Minas Gerais–Brasil. Geonomos. 

Morales T., Uriarte J. A., Olazar M., Antigüedad I., and Angulo B. 2010. Solute transport modelling in karst conduits 
with slow zones during different hydrologic conditions. Journal of Hydrology, 390(3-4), 182-189. 

Mourão M. A. A., Cruz W. B., Gonçalves R. L. F. 2001. Caracterização Hidrogeológica da Porção Mineira da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco. In: Pinto C. P. & Martins-Neto M. A. (eds.). Bacia do São Francisco Geologia 
e Recursos Naturais, Belo Horizonte, SBG/MG, 327-350. 

Mull D. S., Liebermann T. D., Smoot J. L., Woosley L. H. 1988. Application of dye-tracing techniques for 
determining solute-transport characteristics of ground water in karst terranes (No. PB-92-231356/XAB; EPA-
904/6-88/001). Environmental Protection Agency, Atlanta, GA (United States). Region IV. 

Muzzi Magalhães P.  1989. Análise estrutural qualitativa das rochas do Grupo Bambuí, na porção sudoeste da 
Bacia do São Francisco, Ouro Preto, Dissertação de Mestrado, 100 p. 

Muzzi Magalhães P., Chemale Jr. F., Alkmim F.F. 1989. Estilo tectônico da porção sudoeste da Bacia do São 
Francisco. In: SBG/MG, Simp. Geol. Minas Gerais, 5, Belo Horizonte, Anais, p. 284-288. (Boletim 10). 

Nemus 2016. Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, Volume 4 – Análise 
qualitativa e quantitativa – Águas superficiais. 

Oliveira M. A. M. 1967. Contribuição à geologia da parte sul da Bacia do são Francisco e áreas adjacentes. 
Petrobrás, Série Ciência Técnica-Petróleo, Public. 3: 71-105. 

Nash J. E. & Sutcliffe, J. V. 1970. River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of 
principles. Journal of Hydrology, 10(3), 282-290. 

Palmer A. N. 2007. Cave Geology. Dayton, OH: Cave Books. 454p. 

Parker J. C. & Van Genuchten, M. T. 1984. Determining transport parameters from laboratory and field tracer 
experiments. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 99 

Pereira D. L. 2018. Avaliação da Vulnerabilidade à Contaminação em Aquífero Cárstico por Adaptação do Método 
EPIK na Bacia do Rio São Miguel, Município de Pains/MG. Universidade Federal de Ouro Pretos, 
Departamento de Geologia, Ouro Preto, Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia N°276, 93p.  

Pereira D. L., Galvão, P., Lucon, T., Fujaco, M.  A. 2019. Adapting the EPIK method to Brazilian Hydro (geo) 
logical context of the São Miguel watershed to assess karstic aquifer vulnerability to contamination. Journal of 
South American Earth Sciences, 90, 191-203. 

Pessoa P. F. P. 2005. Hidrogeologia dos aquíferos cársticos cobertos de Lagoa Santa, MG. Universidade Federal de 
Minas Gerais, Instituto de Geociências, Belo Horizonte, Tese de Doutoramento, 575p.  

Piló Luís B. 1999. Ambientes Cársticos de Minas Gerais: valor, fragilidade e impactos ambientais decorretes da 
atividade humana. Revista O Carste, Belo Horzonte, v. 11, n. 3, p. 50-58. 

Pires L. O. & Rudnitzki I. D 2019. Análise de fácies e estratigrafia do maciço carbonático da gruta do Éden, Pains-
MG. In ZAMPAULO, R. A. (org.) Congresso Brasileiro De Espeleologia, 35, 2019. Bonito. Anais. Campinas: 
SBE, 2019. p.63-72. Disponível em: <http://www.cavernas.org.br/anais35cbe/35cbe_063-072.pdf>. Acesso em: 
5 dezembro 2019. 

Pizarro A. P. 1998. Compartimentação geológica Geomorfológica da Província Carbonática e Espeleológica da 
Arcos-Pains-Doresópolis. In: Congr. Brasil. de Geol., 40, Belo Horizonte, Anais,  

Pizarro A. P., Frigo F. J. G., Campello, M. S 2001. Atualização da Distribuição de Cavidades Significativas da 
Província Carbonática Espeleológica de Arcos-Pains-Doresópolis p. 421. 

Portal dos comitês. Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. Disponível em: 
http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-sf1. Acesso em: 03/01/2020. 

Ribeiro A., Paciullo F. V. P., Senra A. S., Valeriano C. M., Trouw R. A. J. 2007. Geologia da Folha Piumhi- SF.23-
V-B-II, escala 1:100.000: nota explicativa. Minas Gerais: UFRJ/CPRM, 50p.Santos, I. 2001. Hidrometria 
aplicada, capítulo 4. Instituto de tecnologia para o desenvolvimento – LACTEC, Curitiba. p119, 124. 

Ribeiro L.V. & Vilela C.E.A. 2009. Espeleometria das cavidades naturais subterrâneas da região de Pains - MG. In: 
SBE, 30º Congressobrasileiro de Espeleologia,Montes Claros, MG. Anais, p. 203- 209. 

Ribeiro C. G., Velásquez L. N. M., Paula, R. S. de, Meireles C. G., Lopes N. H. B., Arcos R. E. C., Amaral D. G. P. 
2019. Análise dos fluxos nos aquíferos cárstico-fissurais da região da APA Carste de Lagoa Santa, MG. Águas 
Subterrâneas, 33(1), 12-21. 

Reis H. L. S., Alkimin F. F., Fonseca, R.C.S., Nascimento T. C., Suss, J. F., Prevatti L. D. 2019. The São Francisco 
Basin. In São Francisco Craton, Eastern Brazil, Tectonic genealogy of a miniature continent.  Eds org. Heilbron, 
M., Cordani, U. G., Alkmim, F. F., & Reis, H. L. Springer. p. 117-144. 

Romano A.W. 2007. Geologia da Folha Pará de Minas (SE.23-Z-C-IV) 1:100.00. Relatório técnico: Programa 
Geologia do Brasil Levantamentos Básicos. CPRM-UFMG, Brasília. 

Rubbioli E., Auler A., Menin D., and Brandi R. 2019. Cavernas-Atlas do Brasil Subterrâneo. Brasília, 
ICMBio/CECAV. 370p. 

Runkel R. L. 1998. One-dimensional transport with inflow and storage (OTIS): A solute transport model for streams 
and rivers. US Department of the Interior, US Geological Survey, Vol. 98, n. 4018. 

Saadi A.1991. Ensaio sobre a morfotectônica de Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de 
Geociências - Departamento de Geografia, Tese de Doutoramento, 290p.  

Saadi A. 1993. Neotectônica da Plataforma Brasileira: esboço e interpretação preliminares. Geonomos, Rev. de 
Geociências da UFMG. Belo Horizonte. v.1, n.1, p.1-15. 

Saadi A., Morais M. S., Cardoso G. G. C. 1998. Evolução Morfotectônica e Carstogênese na região de Arcos-Pains-
Doresópolis. In: Anais 2º Simpósio Nacional de Geomorfologia. Florianópolis. 

Santos C. D. 2002. As Relações entre Endocarste e Exocarste na Província Cárstica de Arcos–Pains-
Doresópolis/MG. Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Dissertação 
de Mestrado, 92p. 

Sánchez L. E. & Lobo H. A. S. 2016. Guia de boas práticas ambientais na mineração de calcário em áreas cársticas. 
Sociedade brasileira de espeleologia.  

SBE – Sociedade Brasileira de Espeleologia 2020. Cadastro Nacional de Cavernas. Disponível em: 



Assunção, P. H. S., 2021. Associação de traçadores corantes e método de favorabilidade de rota cárstica ... 

 100 

http://cnc.cavernas.org.br/. Acessado em abril 2021. 

Schnegg P. A. 2002. An inexpensive field fluorometer for hydrogeological tracer tests with three tracers and 
turbidity measurement. In Articles of the Geomagnetism Group at the University of Neuchâtel, Groundwater 
and Human Development, pp. 1484-1488. 

Scholl W. U. 1976. Sedimentologia e geoquímica do Grupo Bambuí, na parte sudeste da Bacia do São Francisco. 
In: Congresso brasileiro de geologia, 29, 1976. Ouro Preto. Anais. Belo Horizonte, SBG. v. 2, p. 207-231. 

Scudino, P. C. 2006. Estudos hidroquímicos/isotópicos – Emprego de traçadores naturais da água para 
reconhecimento da dinâmica de funcionamento do sistema aquífero cárstico de Pains (MG) – área de cimentos 
Nassau. Relatório técnico. CBE – Cia Brasileira de Equipamento. 

SEE - Sociedade Excurcionista e Espeleológica 2012. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP. Ouro Preto: PROAPE. 

SEE - Sociedade Excursionista e Espeleológica 2020. Mapas das grutas do Mastodonte e Loca Feia. Ouro Preto. 

Serafim M. E., Oliveira G. C. de, Curi N., Lima J. M. de, Guimarães P. T. G., Lima V. M. P. 2013. Potencialidades 
e limitações de uso de Latossolos e Cambissolos, sob sistema conservacionista em lavouras cafeeiras. Bioscience 
Journal, 29(5). 

Silva C.M. T., Duque T. R., Rosa M. L., Renó R., Lucon T. N., Aquino I. B., ... Santos, T. F. Domínios 
espeleogenéticos da região de Arcos-Pains-Doresópolis (MG, Brasil). In: Rasteiro, M.A.; Morato, L. (orgs.) 
Congresso Brasileiro De Espeleologia, 32, 2013. Barreiras. Anais. Campinas: SBE, 2013. p.381-390. Disponível 
em: <http://www.cavernas.org.br/anais32cbe/32cbe_381-390.pdf>. Acesso em 7 de novembro 2019. 

Simões P. R. & Crósta, A. P. 2005. Aplicação de SIG e sensoriamento remoto em levantamentos espeleológicos de 
áreas cársticas. In Anais: XXVIII Congresso Brasileiro de Espeleologia. Campinas,Vol. 1, p. 116-119. 

Smart C. 2005. Error and technique in fluorescent dye tracing. In Sinkholes and the Engineering and Environmental 
Impacts of Karst. pp. 500-512. 

Souza T. & Auler A. 2018. Patrimônio Espeleológico do Distrito Cárstico Vazante/Paracatu. 277p. 

Stevanović Z. (Ed.) 2015. Characterization of karst aquifer. In Karst Aquifers—Characterization and Engineering. 
Springer, Cham. p. 47-125. 

Strahler A. N. 1964. Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks, section 4 –II. In: 
Handbook of Applied Hydrology. New York: McGraw-Hill Book Company. p.4-39 – 4-76. 

Sweeting M. 1973. Some results and applications of karst hydrology, part 2. Geogr J 139:280-328. 

Taylor C. J. & Greene E. A. 2008. Hydrogeologic characterization and methods used in the investigation of karst 
hydrology. US Geological Survey. In: Field Techniques for Estimating Water Fluxes Between Surface Water and 
Ground Water. Eds.. Rosenberry, D. O & LaBaugh, J. W. pg. 71-114. 

Teixeira P. S. D. & Dias. M. S. 2003. Levantamento espeleológico da região cárstica de Arcos, Pains, Doresópolis, 
Córrego Fundo e Iguatama, frente as atividades degradadoras. In Anais XVIII Congresso Brasileiro de 
Espeleologia, vol. 1, pp. 193-199. 

Teodoro M. I. P., Velásquez L. N. M., Fleming P. M., Paula R. S., Souza R. T., Doi B. M. 2019. Hidrodinâmica do 
Sistema Aquífero Cárstico Bambuí, com uso de traçadores corantes, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. 
Águas Subterrâneas, 33(4), 392-406. 

Timo M.B. 2014. Mapeamento geomorfológico da região cárstica do córrego do cavalo, Piumhi (MG). Programa 
de Pós Graduação Geografia – Tratamento da Informação Espacial, Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, Dissertação de mestrado, 134p 

Tinet A. J., Collon P., Philippe C., Dewaide L., Hallet V. 2019. OM-MADE: An open-source program to simulate 
one-dimensional solute transport in multiple exchanging conduits and storage zones. Computers and 
Geosciences, 127, 23-35. 

Thornthwaite C. M., & Mather J. 1955. JR The water balance. Centerton, NJ: Drexel. 

Toride N., Leij F. J., van Genuchten M. T. 1993. A comprehensive set of analytical solutions for nonequilibrium 
solute transport with first‐order decay and zero‐order production. Water Resources Research, 29(7), 2167-2182. 

Travassos L. E. P., Rodrigues B. D., Timo M. B. 2015. Glossário conciso e ilustrado de termos cársticos e 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 101p.,2021 

 101 

espeleológicos. Belo Horizonte: PUC Minas, 65 p.  

Travassos L. E. P. 2019. Princípios de carstologia e geomorfologia cárstica. Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade,123p. 

Tucci C. E. 2001. Hidrologia: Ciência e Aplicação Porto Alegre: Editora Universidade. UFRGS: ABRH. 

Uhlein, A., Fonseca, M. A., Seer, H. J., & Dardenne, M. A. 2012. Tectônica da faixa de dobramentos Brasília–
setores setentrional e meridional. Geonomos. 20(2), 1-14. 

Uhlein G. J., Uhlein A., Stevenson R., Halverson G. P., Caxito F. A., Cox G. M. 2017. Early to late Ediacaran 
conglomeratic wedges from a complete foreland basin cycle in the southwest São Francisco Craton, Bambuí 
Group, Brazil. Precambrian Research, 299, 101-116. 

Valeriano C. M. 2019. The Southern Brasília Belt. In São Francisco Craton, Eastern Brazil, Tectonic genealogy of 
a miniature continent.  Eds org. Heilbron, M., Cordani, U. G., Alkmim, F. F., Reis, H. L. Springer, Cham. p. 321-
331 

Valeriano C. M., Machado N., Simonetti A., Valladares C. S., Seer H. J., Simões L. S. A. 2004a. U-Pb geochronology 
of the southern Brasilia belt (SE-Brazil): sedimentary provenance, Neoproterozoic orogeny and assembly of 
West-Gondwana. Precambrian Research 130: 27–55. 

Valeriano C. M., Dardenne M. A., Fonseca M.A., Simões L.S.A., Seer H.J. 2004b. A Evolução Tectônica da Faixa 
Brasília. In: V. Mantesso Neto, A. Bartorelli, C.D.R. Carneiro, B.B. Brito Neves (Orgs.), Geologia do Continente 
Sul-Americano – Evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. Beca Ed, p 575–592. 

Valeriano C. M., Pimentel M. M., Heilbron M., Almeida J. C. H., Trouw R. A. J. 2008. Tectonic evolution of the 
Brasília Belt, Central Brazil, and early assembly of Gondwana. In: Pankhurst, R.J., Trouw, R.A.J., Brito Neves, 
B.B. & de Wit, M.J. (eds) West Gondwana: Pre-Cenozoic Correlations Across the South Atlantic Region. 
Geological Society, London, Special Publications 294: 197–210. 

Vernooy G. H. G. 2019. Análise de fácies e estratigrafia da Formação Sete Lagoas em Pains, MG. Universidade 
Federal de Ouro Preto. Trabalho de Conclusão de Curso. Ouro Preto. 79p. 

Vieira L. C., Almeida R. P., Trindade R. I., Nogueira A. C., Janikian L. 2016. A Formação Sete Lagoas em sua área-
tipo: fácies, estratigrafia e sistemas deposicionais. Revista Brasileira de Geociências, 37(4 suppl), 168-181. 

White W. B. 2003. Conceptual models for karstic aquifers. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers, 1 (1) 
January 2003, p.2 

Worthington, S. R. H. & Smart, C. C. 2003. Empirical equations for determining tracermass for sink to spring tracer 
testing in karst. In Beck, B. F. (Ed), Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst (pp. 
287–295). 

Worthington, S. R. (1991). Karst hydrogeology of the Canadian Rocky Mountains: McMaster University (Doctoral 
dissertation, Ph. D. thesis). 

Worthington S. R. H. & Ford D. C. 2009. Self‐organized permeability in carbonate aquifers. Groundwater, 47(3), 
p. 326-336. 

Younos T., Schreiber M., Ficco K. K. 2018. Karst Water Environment: Advances in Research, Management and 
Policy (Vol. 68). Springer. 

 


	Ficha de Aprovação
	Sumário
	Lista de Ilustrações
	Lista de Tabelas
	1. INTRODUÇÃO
	1.1 - APRESENTAÇÃO
	1.2 - OBJETIVOS
	1.3 – JUSTIFICATIVAS
	1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

	2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
	2.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
	2.2 - CONTEXTO GEOLÓGICO
	2.2.1 – Geologia Regional
	2.2.2 – Arcabouço Estrutural e Metamorfismo
	2.2.3 – Estratigrafia
	2.2.4 – Geologia Local

	2.3 - CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
	2.3.1 – Caracterização hidrogeológica e hidrodinâmica
	2.3.2 – Principais rotas do fluxo subterrâneo do aquífero cárstico
	2.3.3 – Características hidrogeoquímicas das águas subterrâneas
	2.3.4 – Mapeamento da vulnerabilidade do aquífero cárstico

	2.4 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
	2.4.1 – Clima e Balanço Hidrológico
	2.4.2 – Hidrografia
	2.4.3 – Vegetação
	2.4.4 – Geomorfologia e Pedologia
	2.4.5 – Espeleologia

	2.5 - ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS
	2.5.1 – Uso e ocupação
	2.5.2 – Urbanização, saneamento básico e abastecimento de água
	2.5.3 – Mineração e indústria do calcário
	2.5.4 – Agropecuária
	2.5.5 – Problemas ambientais


	3. MATERIAIS E MÉTODOS
	3.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTOS DE DADOS
	3.2 - SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO
	3.3 - MAPEAMENTO DAS FEIÇÕES CÁRSTICAS E ESTRUTURAIS
	3.3.1 – Zoneamento dos sistemas cársticos locais
	3.3.2 – Mapeamento das feições cársticas
	3.3.3 – Mapeamento geológico estrutural

	3.4 – MÉTODO DE FAVORABILIDADE DE ROTA CÁRSTICA
	3.5 – TRAÇADORES ARTIFICIAIS FLUORESCENTES
	3.5.1 – Planejamento, instrumentação e amostragem
	3.5.2 – Estudo de background
	3.5.3 – Injeção e monitoramento
	3.5.4 – Interpretação das Curvas de Restituição
	3.5.4 – Monitoramento das vazões de descarga

	3.6 – MODELAGEM DAS CURVAS DE RESTITUIÇÃO DOS TRAÇADORES

	4. HIDROGEOLOGIA CÁRSTICA
	4.1 - SISTEMAS CÁRSTICOS
	4.1.1 – Formação do Carste: carstificação e espeleogênese
	4.1.2 – Carste: conceitos e origens
	4.1.3 – Compartimentação do sistema cárstico
	4.1.4 – Paisagem e feições do carste
	4.1.5 – Bacias superficiais e subterrâneas em regiões cársticas

	4.2 – AQUÍFEROS CÁRSTICOS
	4.2.1 – Propriedades e características intrínsecas
	4.2.2 – Hidrodinâmica dos aquíferos cársticos

	4.3 - SENSORIAMENTO REMOTO E GIS APLICADOS AO CARSTE
	4.4 - TRAÇADORES CORANTES FLUORESCENTES
	4.4.1 – Técnica de traçadores fluorescentes aplicada a aquíferos cársticos
	4.4.2 – Tipos de traçadores fluorescentes
	4.4.3 – Procedimentos de background, injeção e monitoramento
	4.4.5 – Procedimentos Analíticos
	4.4.6 – Avaliação e interpretação dos testes
	4.4.6 – Histórico da aplicação em regiões cársticas do Brasil


	5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	5.1 – INTRODUÇÃO
	5.2 – ÁREA DE ESTUDO
	5.3 – MATERIAIS E MÉTODOS
	5.3.1 – Investigações geológico-estruturais, geomorfológicas e espeleológicas
	5.3.2 – Testes com corantes fluorescentes
	5.3.4 – Método de favorabilidade de rota cárstica
	5.3.5 – Técnica de modelagem

	5.4 – RESULTADOS
	5.4.1 – Mapa de favorabilidade de rota cárstica e índice de sinuosidade
	5.4.1.1 – Sistema Leste
	5.4.1.2 – Sistema Oeste
	5.4.1.3 – Sistema Sul
	5.4.1.4 – Comparando os sistemas

	5.4.2 – Parâmetros das curvas de restituição
	5.4.2.1 – Sistema Leste
	5.4.2.2 – Sistema Oeste
	5.4.2.3 – Sistema Sul
	5.4.2.4 – Comparando os sistemas

	5.4.3 – Parâmetros de fluxo e transporte
	5.4.3.1 – Sistema Leste
	5.4.3.2 – Sistema Oeste
	5.4.3.3 – Sistema Sul
	5.4.3.4 – Comparando os sistemas


	5.5 – DISCUSSÃO
	5.5.1 – Modelo hidrogeológico cárstico conceitual
	5.5.1.1 – Sistema Leste
	5.5.1.2 – Sistema Oeste
	5.5.1.3 – Sistema Sul

	5.5.2 – Modelos hidrodispersivos e comportamento hidrodinâmico

	5.6 – CONCLUSÕES

	6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Referências



