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RESUMO 

Neste trabalho é analisado o comportamento geológico, geotécnico e 

geofísico com o objetivo de definir as características de um aqüífero cárstico-fissural 

na região centro-norte do Estado do Ceará, também denominada jazida fósforo

uranífera de Itataia. A área é constituída por mármores e gnaisses do Grupo Itataia, 

morfologicamente situados em uma porção mais elevada, a sul, e outra de baixada, 

a norte, com idade atribuída ao Paleoproterozóico. O sistema de fraturas propiciou 

a instalação de duas fases cársticas nos mármores, sendo a mais antiga de idade 

provável do Cambriano e a mais recente do Terciário/Quaternário. A porosidade é 

secundária, condicionada pelas fraturas, fissuras e zonas fragmentadas, que 

funcionam como condutores hidráulicos para o fluxo da água subterrânea. Os 

principais eixos condutores, definidos pela geofísica, são controlados por 

fraturamentos e falhamentos normais e se encontram orientados nas direções N700 E 

e N800 W e, secundariamente, N100E e N300W, com mergulhos variando entre 70° e 

85° para o quadrante norte, nos principais eixos. As características dos falhamentos 

são típicas do modelo graben e horst. As rochas da área são distribuídas em três 

classes de maciço geotécnico: (1) rocha sã, (2) rocha medianamente alterada e 

fraturada e (3) rocha bastante alterada e fraturada. Esta última, . ocorre 

predominantemente na parte central da área, desde a superfície do terreno até a 

profundidade média de 150 metros. O que caracteriza o fluxo da água subterrânea 

são as fraturas alargadas pela dissolução do fenômeno cárstico, que vão se 

tornando mais fechadas à medida que se aprofundam. Esse fluxo pode ser mais 

lento, ou mesmo interrompido, devido ao preenchimento de material de alteração 

silte-argiloso colmatando os espaços abertos das fraturas. A profundidade do nível 

d'água situa-se entre um mínimo de 5 metros e um máximo de 90 metros, com um 

valor médio da ordem de 30 metros para toda a área. O mapa sinóptico da 

piezometria evidencia uma orientação geral do fluxo de sul para norte, sendo que na 

porção sudoeste, na zona de recarga, tem direção para sul e na parte sudeste a 

orientação é neste mesmo sentido. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the geological-geotechnical-geophysical behavior, aiming 

to define the characteristics of a karstic-fissural aquifer in the mid-northern region of 

the State of Ceará, named as Itataia Phosphor-Uranium Deposit. This area is 

constituted of marbles and gneisses from Itataia Group, which are morphologically 

located at a higher point to the south and at a lower point to the north, related to 

Paleoproterozoic Era. Fracture system led to the implantation of two karstic marble 

phases, being the oldest from Cambrian Period and the most recent from 

Tertiary/Quaternary Period. Porosity is secondary to fractures, fissures and crushed 

zones which act as hydraulic channels for groundwater flow. Major geophysics

defined conducting lines are controlled by normal fractures and faults in both N700E 

and N800W directions, and secondarily in both N100E and N300W directions, dipping 

70°-85° into the northern quadrant of the main axes. Fault characteristics are typical 

of graben and horst patterns. Rocks in the area are distributed into three classes of 

geotechnical massif: (1) healthy rock, (2) moderately altered and fractured rock and 

(3) strongly altered and fractured rock. The latter occurs predominantly in the center 

of the area, from the soi! surface to an average depth of 150 meters. Groundwater 

flow is characterized by fractures which enlarged by the karstic phenomenon 

dissolution, and then become eloser as deeper they are. This flow may be slower or 

even discontinue in light of silty-argillaceous alteration material that fill the open 

fracture gaps. Water levei is not lower than 5 m or higher than 90 m, averaging by 30 

m ali over the area. The synoptic piezometry map shows a general south-north 

direction; however in the southwestern portion - the recharge zone - it takes the south 

direction, while in the southeastern portion it takes the southeast direction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Jazida fósforo-uranífera de Itataia, com reservas lavráveis da ordem de 9 

milhões toneladas de P20s e 79,5 mil toneladas de U30a á a segunda jazida de 

urãnio mais promissora do país, a outra, Mina de Lagoa ReaIlCaetité-BA, já se 

encontra atualmente em fase de produção. 

A área de estudo, na jazida de Itataia, foi objeto de estudos anteriores, da 

fase de pesquisa, para a cubagem das reservas do minério de fosfato e urânio, 

porém, uma compreensão detalhada das características hidrogeológicas se faz 

necessária para verificar a interação entre a dinâmica da água subterrânea e as 

estruturas geológicas que influem nesta dinâmica. 

o sistema aqüífero da área de estudo ocorre em um ambiente de rochas 

metamórficas carbonáticas (mármores e cálcio-silicáticas) e gnáissicas, com 

metamorfismo da fácies anfibolito e um estilo estrutural com dobramentos isoc/inais 

recumbentes e holomórficos. As rochas encontram-se fraturadas e em parte 

alteradas, podendo apresentar argilas nas zonas fraturadas, além dos processos da 

carstificação. 

Os aqüíferos de rochas metamórficas fraturadas possuem matriz de 

porosidade e permeabilidade desprezível. Nos calcários metamórficos é criada uma 

porosidade secundária ao longo dos planos de camadas, por dissolução, através da 

água meteórica, que aumenta lateralmente e verticalmente, ao longo de falhas e 

fraturas, como resultado do alargamento da dissolução. O que transmite a água 

subterrânea são as fraturas e fissuras que formam as aberturas condutivas pela 

matriz basicamente impermeável, e não a rocha. As zonas de alto grau de 

fraturamento ou de fragmentação podem agir como condutores pela rocha 

(condutores hidráulicos). 

O objetivo desta dissertação é definir o aspecto hidrogeológico da área, no 

que diz respeito a relação com a recarga, o fluxo da água subterrânea e o estágio do 

fenômeno carstológico. Tem também como principal interesse prever o 

comportamento hidrogeotécnico do maciço rochoso para subsidiar o futuro projeto 

de mineração na jazida de Itataia. 
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2. DESCRiÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1 Localização e Acesso 

A área de estudo está situada na parte central da jazida de fosfato e urânio de 

Itataia, localizada no limite leste do município de Santa Quitéria, divisa com o 

município de Itatira, na região centro-norte do Estado do Ceará, distando 212 km da 

capital de Fortaleza, a partir do início da BR-020 na bifurcação de Caucaia e 

Canindé, e está delimitada pelas seguintes coordenadas UTM: 

MC.39/413.500 mE - 9.495.400 mN 

MC.39/413.500 mE - 9.496.500 mN 

MC.39/414.900 mE - 9.496.500 mN 

MC.39/414.900 mE - 9.495.400 mN 

A área de estudo perfaz uma superfície de 1,54 km2 (1,4 km x 1,1 km) e os 

limites foram escolhidos tal que a área inclusa pudesse abranger a maioria dos furos 

de sondagem realizados, principalmente aqueles com medidas de nível d'água. 

o limite norte da área está quase no sopé da serra do Céu, principal acidente 

topográfico da região, e segundo ponto de cota mais alta do Estado do Ceará, com 

1.080 m, no município de Itatira, e principal divisor de águas de superfície das bacias 

dos rios Quixeramobim, Acaraú e Curú. A cota de superfície do terreno na área de 

estudo varia de 583 a 440 m, acima do nível do mar. 

o principal acesso à área é feito a partir de Fortaleza, pela BR-020, 

percorrendo-se 166 km de estrada pavimentada até a localidade de São José da 

Macaoca, distrito de Madalena. Daí percorre-se mais 27,6 km na CE-366, asfaltada, 

até Lagoa do Mato, distrito de Itatira, e mais 16,7 km em estrada de revestimento 

primário até o acampamento de Itataia da Indústrias Nucleares do Brasil S/A -INB. 

Do acampamento percorre-se mais 3 km em estrada secundária, na direção NE, até 

o centro da área (Figura 2.1). 
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2.2 CLIMA 

No Estado do Ceará predominam dois tipos climáticos, segundo a 

classificação de Koppen: o clima AW-AW tropical quente e úmido, temperaturas 

elevadas com chuva no verão e seca no inverno, característico da região litorânea; e 

o clima Bsh, semi-árido, temperaturas elevadas, com chuvas escassas no inverno e 

períodos de estiagem) que constitui o clima típico do Sertão Nordestino, abrangendo 

mais de 80% do território estadual. 

o mapa de isoietas do Estado do Ceará, para o período de 1964 a 1996 

(Figura 2.2), mostra que as precipitações anuais médias, na maior parte da região 

semi-árida, variam entre 600 e 900 mm. Nas regiões serranas da Ibiapaba, 

Meruoca, Baturité, Machado e do Cariri Cearense dominam micro-climas úmidos 

onde se registram precipitações pluviométricas mais acentuadas. 

A região de Itataia está sob influencia do clima Bsh, semi-árido, e o período 

chuvoso compreende os meses de janeiro a maio com precipitações esporádicas em 

junho e julho. A pluviosidade média anual oscila entre 550 e 960 mm, de acordo 

com o mapa de isoietas nessa região (Figura 2.3) no ano de 1980 (Nuclebrás, 

1984a). Nas áreas serranas, onde domina o micro-clima úmido as precipitações 

variam em torno de 1.600 mm anuais. De modo genérico, o regime pluviométrico 

da região de Itatira, cuja sede está a 15 km NE em linha reta da jazida de Itataia, se 

caracteriza por uma estação chuvosa de 3 meses (fevereiro a abril) e uma estação 

seca, bem acentuada, no período de 6 meses Oulho a dezembro). O mês mais 

chuvoso é março, com variações médias de 115 mm até 230 mm. As precipitações 

pluviométricas na região da área de estudo Oazida Itataia), medidas em pluviômetros 

durante os anos de 1984 até 1988 (abril), são mostradas no gráfico da Figura 2.4 

(Alcântara e Silva & Rosa, 1988). Verifica-se que o período de precipitação se 

concentra entre os meses de janeiro e julho, com valores máximos entre março e 

abril (média de 253 mm). 
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CLIMATOLOGIA DE CHUVA (mm) 
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Figura 2.2 - Mapa de precipitação pluviométrica no Ceará, 
período de 1964 a 1996. 
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A região de Itataia apresenta temperatura média anual da ordem de 27°C, 

com oscilações de 1°C, em torno da média, com mínima nos meses de junho-julho 

(21,50 C) e máxima entre os meses de outubro a dezembro (33°C). As maiores 

médias mensais de temperaturas são registradas ao fim da estação seca, entre 

novembro e dezembro, com valores variando de 34°C a 36°C. As menores médias 

mensais (de 23° a 25 °C) ocorrem no mês de junho, após o fim da estação 

invernosa. Nas regiões de altitudes mais elevadas, como nas serras do Céu, da 

Mata-Fome e do Trapiá as temperaturas são mais amenas, em torno de 21 ac, 
conforme mostrado no mapa de isotermas anuais da Figura 2.5. O regime dos 

ventos caracteriza-se pela dominância das direções leste e sudeste durante a maior 

parte do ano. As velocidades médias dos ventos, medidas no solo, são mais 

elevadas no período seco (7 a 18 km/h) do que no período chuvoso (3 a 12 km/h) 

(Nuclebrás 1984a). 

Na estação meteorológica de Santa Quitéria (C E) os registros médios diários 

da radiação solar mostram valores máximos no mês de outubro (556-581 callcm2
) e 

mínimos no mês de maio (395-410 callcm2
). A umidade relativa do ar, entre março e 

abril, atinge 90% de média mensal extrema; e 28 a 32% no período de setembro a 

outubro. 

Os dados evaporimétricos revelam que na maior parte dos municípios 

cearenses submetidos às altas temperaturas observa-se valores mínimos de 

umidade e que o balanço P - ETP (Precipitação - Evapotranspiração) é deficitário 

durante todo o ano. 

Na área de estudo a evaporação média anual varia de 2.000 a 3.000 mm e 

experiências feitas com tanque "Classe Ali no município de Itatira mostraram uma 

variação de evaporação média mensal de 42 a 152 mm. Para a evapotranspiração 

potencial média anual a faixa é da ordem de 1.350 a 1.450 mm (Lopes Filho, 1977). 
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2.3 Vegetação 

A vegetação no domínio semi-árido da microrregião de Itataia é do tipo 

caatinga xerofítica constituída por espécies decíduas, de médio porte e feições 

arbustivas arbóreas. Estas feições de semi-aridez condicionam a proliferação de 

um número muito reduzido de espécimes vegetais, sendo mais comuns o pereiro, a 

aroeira, o angico, a umburana, o marmeleiro e a catingueira. Os elementos de 

transição entre a vegetação de floresta e a caatinga, que compõem o grupo das 

formações vegetais das serras úmidas e das margens dos rios, são o angico, o 

sabiá, o jatobá, a cipaúba, a aroeira, a oiticica, o pau-branco e o pau-d'arco. 

Algumas espécies como o mulungu, o pau-d'arco e o pau-branco perdem por 

completo a folhagem, e se recobrem de flores, como forma de adaptação aos rigores 

climáticos, durante a estação seca. 

O mapeamento fitogeográfico dividiu a região de Itataia em 3 compartimentos 

fitoecológicos: Estepe Tropical (caatinga); Floresta Tropical (Floresta Ombrófita 

Aberta Tropical e Floresta Estacionai Semi-Decidual Tropical) e Áreas Antrópicas. 

A presença da Estepe Tropical (Caatinga) se faz notar tanto nas áreas dissecadas 

da Depressão Sertaneja, como na região dos Planaltos Residuais. Nas superfícies 

dissecadas (cristas e COlinas) cuja topografia não permite uma utilização dessas 

terras com finalidades agrícolas, as classes de solos dominantes são Litólico 

Eutrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico. As espécies vegetais de maior 

ocorrência são: a aroeira, o pau d'arco roxo, o angico, a maniçoba, a catingueira, o 

sabiá, o mororó e a cactácea mandacaru (Nuclebrás, 1984a). 
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2.4 Solos 

De acordo com o mapa exploratório de reconhecimento de solos do Ceará, 

elaborado pela SUDENE (Nuclebrás; 1984a) na região de Itataia predominam as : 

associações de solo podzólico vermelho-amarelo equivalente eutrófico, terra roxa 

estruturada similar a brunizem avermelhado, de baixa permeabilidade, solo bruno 

não cálcico, solo rendzina e associações de solos litólicos e eutróficos de 

permeabilidade muito baixa, que constituem os melhores solos do sertão cearense, 

bastante representativos das condições semi-áridas. 

Os solos podzólicos eutróficos (vermelho-amarelo) são moderadamente 

ácidos a neutros, sendo profundos a medianamente profundos. O relevo em que 

estão situados varia de plano a montanhoso. Acham-se concentrados na porção 

sudeste da região de Itataia e espaçadamente em vários outros pontos. 

Os solos bruno não cálcico distribuem-se dominantemente por toda a área da 

folha Quixadá, sendo característicos de regiões semi-áridas, com uma cobertura 

pedregosa constituída por calhaus e matacões de quartzo que podem também 

ocorrer na massa do solo. Em geral são solos com 8 textural, não hidromórfico, 

argila de atividade alta, rasos a medianamente profundos e a textura é sempre 

média/argilosa. Estão em relevo menos movimentados, principalmente plano e 

suavemente ondulado. A pedregosidade, a pouca profundidade e o clima são 

fatores limitantes ao seu uso agrícola. 

Os solos rendzina têm distribuição muito reduzida e ocorrem apenas próximo 

à fazenda Itataia em relevo ondulado e forte ondulado. Em geral são solos rasos, 

pouco desenvolvidos, de textura argilosa e caráter vértico, sem qualquer utilização 

agrícola. Os solos Jitólicos também são rasos a muito rasos, com um horizonte A 

fraco ou moderado, assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C 

na hipótese de ocorrer um (8) incipiente. Estes solos estão em relevo que varia de 

plano a montanhoso, ocorrendo dominantemente nas áreas mais movimentadas 

(serras e serrotes). 
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2.5 Relevo 

A Depressão Sertaneja e os Planaltos Residuais são as duas grandes 

unidades morfológicas que caracterizam o relevo da região de ltataia (Figura 2.6). 

A Depressão Sertaneja, superfície de degradação esculpida em rochas gnáissico

migmatíticas do escudo Pré-Cambriano, reveste-se de particular interesse porque 

nela está situada a jazida fósforo-uranífera de Itataia. 

A jazida de Itataia constitui-se num compartimento rebaixado e embutido entre 

os níveis elevados dos planaltos, com altitude média de 350 a 400 metros. A 

ocorrência de relevos residuais comuns na área estão representados por hogbacks 

. edificados principalmente em litologias quartzíticas, ou por pequenos serrotes 

isolados como o serrote de Igreja, onde se localiza a Jazida de Itataia e algumas 

cristas de rochas migmatíticas muito comuns nas zonas de charneiras das regiões 

dobradas isoclinalmente e que coincidem com os fronts dos falhamentos de 

empurrão decorrentes das atividades tectônicas. Esses maciços residuais 

sobressaem da paisagem arrasada dos pediplanos, porém nunca ultrapassam a cota 

de 630 metros. 

Os planaltos residuais representam compartimentos de níveis mais elevados 

da área, com altitudes de 650 a 1.000 metros correspondendo aos maciços 

montanhosos das serras do Céu, da Cacimba, da Mata Fome, das Laranjeiras e do 

Trapiá. A serra do Céu é o acidente topográfico mais importante, ocupando todo o 

setor norte-nordeste. Constitui a principal linha de cumeada onde está situado o 

ponto culminante da área, com 1.085 metros, servindo também de divisor d'água das 

bacias hidrográficas dos rios Curu e Groaíras. A serra do Céu apresenta uma 

cobertura vegetal mais densa que a do pedi plano da depressão circunjacente e é 

responsável pelas modificações de ordem climática, com temperatura mais amena e 

taxas pluviométricas mais acentuadas (Nuclebrás, 1984a). 

A imagem de radar (Figura 2.7) mostra as características do relevo onde 

estão localizados os principais acidentes topográficos e tectônicos mais próximos à 

área de estudo, na jazida de Itataia. 
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Mabesoone & Castro (1975) in Nuclebrás (1984a) referem-se às superfícies 

das áreas pré-cambrianas do interior do Ceará ao Pleistoceno Inferior e denominam 

de "Superfície dos Tabuleiros" ~os depósitos correlativos da região costeira ~ de 

Superfície Sertaneja" a extensa planície de erosão ou pediplano da área de rochas 

pré-cambrianas em substituição ao termo "Superfícies Velhas" de King (1956) in 

Nuclebrás (1984a). 

o Projeto RADAMBRASIL (1980) in Nuclebrás (1984a) caracterizou as 

unidades geomorfológicas e destacou as seguintes etapas de evolução do relevo 

regional: 

• os níveis cimeiros tabulares conservados nas serras das Matas, da Mina e do 

Machado representam restos da mais antiga superfície de aplainamento do 

relevo regional, desenvolvida provavelmente no Terciário Médio, sob condições 

secas; 

• no decorrer do Cenozóico Superior sucederam-se períodos de dissecação e 

pediplanação, acompanhados por reativações crustais. A predominância atual 

de formas aguçadas e a existência de mata sobre solos podzólicos nos topos 

mais elevados denota os efeitos de uma fase úmida responsável pelo desmonte 

deste aplainamento; 

• durante o Pleistoceno, o retorno dos processos típicos de clima semi-árido 

provocou o alastramento dos níveis erosivos rebaixados e a conseqüente 

elaboração da superfície de piso regional, presentemente exposta nos setores 

setentrional e ocidental da Depressão Sertaneja. 

A resistência dos cristais à alteração do intemperismo varia muito, ainda se 

tratando de cristais de mesmo nome. Entre os feldspatos, o plagioclásio se altera 

com mais facilidade que a microc/ina. O quartzo, o anfibólio e a muscovita sofrem 

pouca alteração, ao contrário da biotita que é muito sensível à ação da água. Entre 

os granitos, por exemplo, os fatores de pouca resistência à erosão, seriam. a 

abundância de biotita e plagioclásio, escassez de microclina, pequena proporção de 

quartzo, granulometria grosseira, abundância de diáclases, grande porosidade 

(vazios entre os cristais) e clima árido a semi-árido (Derruau, 1966). 
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2.6 Hidrografia 

Os principais cursos d'água que compõem a rede de drenagem da região do 

município de Itatira constituem setores das bacias hidrográficas dos rios Jaguaribe, 

Acaraú e Curú (Figura 2.8). Como toda a área serrana da região de Itatira constitui 

seus divisores, os referidos setores compreendem os altos cursos destes rios que, 

em termos de bacia, correspondem às sub-bacias dos rios Quixeramobim, Groaíras, 

Macacos, Canindé e a bacia do rio Curú, que é a de menor representatividade na 

região. 

Na região de Itatira, os altos cursos desses rios se caracterizam por terem 

. caráter temporário, regime de enxurradas, declives acentuados e ausência, 

praticamente, de aluviões significativos. Na região de Itataia o sistema hidrográfico 

mais importante é o da bacia do rio Groaíras, pertencente ao sistema Acaraú. O 

sistema hidrográfico do rio Curu tem suas nascentes na Serra de Baturité e na parte 

setentrional do sistema de serras que compõem a serra do Machado (localmente 

conhecida como serra do Céu). O padrão de drenagem mais característico é o 

retangular a montante e sub-dentrítico a jusante em direção à Depressão Sertaneja. 

A maior parte do sistema hidrográfico do Curu distribui sua área numa extensa 

planície após descerem as serras da região de Itatira, formando no baixo curso a 

planície aluvial do Curu (Nuclebrás, 1984a). 

Em Itataia, existe uma barragem, no vale do rio Cunha-Moti, com capacidade 

de represamento para 2.300.000 m3 d'água, construída em 1982, com a finalidade 

de suprir a demanda prevista durante o funcionamento da usina de 

tratamento/beneficiamento, em escala semi-industrial. A área de estudo é cortada 

pelos riachos da Gangorra, a norte, Guaribas, a leste, do Nonato, sendo o Guaribas 

afluente do Cunha-Moti localizado a sul da área. 
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Figura 2,8 - Mapa hidrográfico da região de Itataia 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

A abordagem deste capítulo restringiu-se à pesquisa bibliográfica para 

entender, de modo geral, o comportamento dos aquíferos de rochas cristalinas 

metamórficas fraturadas e os processos de formação e desenvolvimento de carste 

em rochas carbonáticas no mundo e no Brasil, já que o fenômeno de carstificação 

ocorre em mármores na área de estudo. 

Os maiores controles dos aqüíferos de rochas fraturadas são exercidos pelo 

regime de chuvas e pelas características físicas dos perfis de intemperismo que 

afetam a infiltração e porosidade efetiva abaixo do nível freático. A química, 

mineralogia, petrologia e geologia estrutural exercem um papel fundamental nas 

reações de intemperismo, bem como a idade das superfícies, uma vez que 

superfícies mais velhas foram sujeitas a ciclos climáticos mais rigorosos. As 

estruturas verticais relictas das rochas originais persistem nos horizontes de solos e 

influenciam as infiltrações. Os aqüíferos de rochas fraturadas possuem capacidade 

de armazenamento restritas às áreas com sistemas de fraturas interconectadas. 

Gustafson & Krásny (1994) entendem por aqüíferos de rocha cristalina as 

rochas ígneas e metamórficas fraturadas com porosidade e permeabilidade de 

matriz desprezível, que sinonimizam à rocha dura. A condutividade hidráulica, 

nesse tipo de rocha, varia por várias ordens de magnitude, dentro da mesma 

unidade, e freqüentemente dentro de distâncias curtas. A razão para isto é que 

não são as rochas que transmitem a água subterrânea, mas as fraturas e fissuras 

que formam aberturas condutivas pela matriz basicamente impermeável, ao 

contrário da definição clássica de aqüífero onde o condutor da água subterrânea é 

relacionado à formação em lugar das estruturas dentro dela. Neste sentido restrito, 

aqüíferos não existiriam nas rochas fraturadas, e para a maioria dos propósitos 

práticos o termo aqüífero deveria ser substituído pelo termo condutor hidráulico, que 

inclui características condutivas tais como fraturas, zonas de fraturas e o regolito em 

áreas tropicais. Essas zonas de fraturamento são desenvolvidas, ou reativadas, 

depois da formação da própria rocha. Assim um poço produtivo em uma rocha 

fraturada sempre tem, pelo menos, um condutor hidráulico principal para a água 

subterrânea. Em geral, o conceito de condutor hidráulico causa algumas 
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complicações quando comparado à hidrogeologia e é definido por sua habilidade de 

transmitir água subterrânea, devendo ser identificado através de métodos 

hidrogeológiqos, tais como testes de bombeamento, mas a sua correlação com as 

propriedades hidrogeológicas é indiscutível. 

Manoel Filho (1996) reitera a assertiva de Gustafson e Krásny (1994) sobre a 

aplicação ou extensão do termo aqüífero no caso das rochas cristalinas ígneas e 

metamórficas fraturadas e em ambientes cársticos, para os quais consideram ser 

mais apropriada a denominação condutor hidráulico. Este mesmo autor aplica a 

denominação de condutor hidráulico, em sua tese de doutoramento, para o sistema 

"poço-blocos-fendas associadas" formado pelo poço, pelos· blocos (a priori não 

porosos), os quais são delimitados pelas fendas direta ou indiretamente conectadas 

com o poço e pelas próprias fendas conectadas com o poço. Quando um poço 

perfurado no sistema de aqüífero fraturado, fissural ou cárstico, não intercepta 

qualquer fenda produtora então os parâmetros do condutor hidráulico são nulos mas 

nem por isso o aqüífero deixa de existir. A capacidade de transmissão de água 

deduzida de um teste de bombeamento em um poço não pode ser considerada 

como uma característica do aqüífero fissural, mas tão somente do sistema de fendas 

(ou condutor hidráulico) direta ou indiretamente conectadas com o poço. 

Já nas rochas carbonáticas (calcários, mármores e dolomitos), para 

caracterizar um aqüífero fraturado, as mesmas devem possuir uma rede de 

descontinuidades, formadas por superfícies de estratificação, planos de fraturas e 

falhas. Com a dissolução da rocha ao longo das interseções entre os planos 

instalam-se as rotas preferenciais de circulação da água subterrânea. Nas rochas 

sem descontinuidades planares e porosidade intergranular dominante, a dissolução 

ocorre de maneira disseminada e homogênea, sem o desenvolvimento de rotas 

preferenciais de fluxo da água subterrânea. 

Nos aqüíferos cársticos, formados por rochas carbonáticas, os elementos 

estruturais, por sua ação modificadora da permo-porosidade, facilitam a penetração. 

da água aumentando a solubilização. O desenvolvimento do relevo cárstico tem 

início quando as águas de infiltração agem sobre a rede de fissuras e diáclases das 

rochas, dando lugar aos. processos subsuperficiais de dissolução. À medida que as 
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fendas vão se alargando, originam-se inúmeros c.ondutos ou sumidouros, nos quais 

fluem as águas de infiltração. Porém, os canais de percolação podem ser 

totalmente colmatados por argilas de solos residuais, não permitindo a percolação 

da água para o subsolo. As rochas carbonáticas (calcários, mármores e dolomitos, 

por exemplo), são as mais favoráveis à carstificação, cujo principal mineral calcita 

(e/ou dolomita) dissocia-se nos íons Ca2
+ e/ou Mg2

+ e col-pela ação da água. Os 

calcários são especialmente mais susceptíveis à dissolução que os dolomitos, pois a 

solubilidade da calcita é maior que a da dolomita. 

As rochas carbonáticas (calcários, mármores e dolomitos, por exemplo) , são 

as mais favoráveis à carstificação, cujo principal mineral calcita (e/ou doi omita) 

dissocia-se nos íons Ca2
+ e/ou Mg2

+ e col-pela ação da água. Os calcários são 

especialmente mais susceptíveis à dissolução que os dolomitos, pois a solubilidade 

da calcita é maior que a da dolomita. A dissolução ácida do carbonato de cálcio 

pelo ácido carbônico é gerada pela reação entre água e gás carbônico. As águas 

de chuva, acidificadas inicialmente com o C02 atmosférico, sofrem uma grande 

enriquecimento em ácido carbônico quando passam pelo solo, pois a respiração das 

raízes das plantas e a decomposição de matéria orgânica resultam em elevado teor 

de C02 no solo. A permeabilidade secundária em aqüíferos carbonáticos é devida 

ao alargamento dos planos de acamamento, fraturas e falhas, por dissolução em 

águas ligeiramente ácidas e o maior movimento da água subterrânea (solução) 

ocorre ao longo da interseção de duas juntas ou uma junta e um plano acamamento. 

RaInhII A capacidade de infiltração é função 

da permeabilidade que depende da 

porosidade da rocha e do seu grau de 

fraturamento. A dissolução ocorre através 

da água que, ao percolar nos solos, 

enriquece em C02 e reage com o calcário 

para formar bicarbonato de cálcio solúvel, 

de acordo com a seguinte reação clássica: 

CaC03 + C02 + H20 ~ Ca(HC03h. 

Figura 3.1 Processo de carstificação. 
Fonte: 
<http://WINW.earthsci.org/geopro/karstJkarst.html> 



···AJcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 21 

Esta reação é reversível, pois o bicarbonato de ,cálcio só existe em solução 

iônica na presença de excesso de C02. A quantidade desse gás dissolvido na água 

desempenha duas funções: uma de agressividade e outra de equilíbrio. O C02 
. . 

(agressivo) combina-se com o CaC03 para formar o bicarbonato, enquanto que o 

C02 "equilibrante" mantém o C02 "agressivo" em solução. 

O processo de formação do carste envolve a chamada cascata de gás 

carbônico, que é captada pela água de chuva na atmosfera e se dissolve nas gotas 

(Figura 3.1). Quando a chuva alcança o terreno ela percola no solo e capta mais 

C02 para formar uma solução fraca de ácido carbônico: H20 + C02 = H2C03. A 

infiltração da água explora as fraturas na rocha e sobre longos períodos, com 

fornecimento contínuo de água enriquecida em C02, o substrato carbonático começa 

a dissolver. As aberturas no substrato aumentam de tamanho e começa a 

desenvolver um sistema de drenagem subterrânea, permitindo passar mais água e 

acelerando a formação do carste. Eventualmente este processo leva ao 

desenvolvimento de cavernas em subsuperfície. 

o paradoxo é que a água fria dissolve melhor o gás carbônico do que a água 

quente. Mas a água tépida dissolve com mais velocidade o cálcio que a água fria Oá 

que é mais rápida a difusão de C02). A existência de um solo ácido, rico em húmus 

ou em sílica, acentua a acidez da água e, por conseguinte, seu poder de 

dissolução. Deste modo conclui-se que uma cobertura espessa impede a 

carstificação, pela detenção da água de infiltração, mas uma cobertura fina, 

principalmente se é ácida (depósito aluvial silicoso ou solo ácido), apressa a 

carstificação. Os resultados de todas estas variáveis se traduzem em uma 

carstificação mais rápida nas regiões úmidas que nas secas e a maioria dos autores 

considera que é mais rápida nas regiões tropicais (Derruau, 1996). 

As rochas evaporíticas, constituídas por halita elou gipsita, apesar de sua 

altíssima solubilidade, originam sistemas cársticos somente em situações especiais, 

como em áreas áridas a semi-áridas, pois seu intemperismo sob clima úmiqo é tão 

rápido que não permite o pleno desenvolvimento de carste. Um outro caso especial, 

pouco comum, são os quartzitos com baixo teor de resíduos insolúveis, que também 

podem desenvolver sistemas cársticos, quando sofrem longos p~ríodos de 
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exposição à ação da água subterrânea (Ka,rmann & Ferrari, 2000). Ainda é 

interessante citar o caso da gipsita e o sal gema, onde o relevo cárstico não 

apresenta extensão suficiente na superfície terres~re (Bigarella et aI., 1994). 

O termo carste é a tradução do termo alemão karst, originado da palavra 

krasz, de origem servo-croata, e inicialmente foi empregado para designar a 

morfologia regional das formações calcárias encontradas em Rjeka (Iugoslávia) e 

significa campo de rochas calcárias. A palavra carste refere-se a um tipo de 

terreno, normalmente formado em rocha carbonática (calcário e dolomito) onde a 

água subterrânea tem solubilidade - aberturas alargadas para formar um sistema de 

drenagem de subsuperfície. 

Além da área costeira adriática da Iugoslávia, muitas outras regloes 

igualmente importantes, com feições morfológicas típicas de carste, podem ser 

citadas: Caucasse (França), nordeste de Yucatán e Tabasco (México), Kwangsi 

(China), Java (Indonésia), Honduras e Belize (América Central), Goba (Etiópia), 

Tanga (Tanzânia), Zaire, Cuba, Porto Rico, Austrália, Nova Guiné, entre muitas 

outras. 

No Brasil, cerca de 5 a 7% do território é ocupado por: carste de rochas 

carbonáticas e a maior área corresponde aos Grupos Bambuí e Una, do 

Neoproterozóico. O primeiro cobre porções do noroeste de Minas Gerais, leste de 

Goiás, sudeste de Tocantins e oeste da Bahia. O segundo ocorre na região central 

da Bahia. Nestas áreas predominam calcários e dolomitos pouco deformados e 

drenagens de baixo gradiente, com relevos suaves e vastas depressões com dolinas 

de abatimento e vales cársticos. No nordeste brasileiro os sistemas cársticos mais 

importantes correspondem aos domínios do calcário do Grupo Bambuí, na Província 

Hidrogeológica do Rio São Francisco, e da Formação Jandaíra, na Província 

Potiguar-RN (Karman & Ferrari, 2000). 

As rochas carbonáticas são relativamente recentes se comparadas com as 

rochas silicosas que aparecem desde a' origem da terra. As rochas carbonáticas 

apareceram inicialmente no Pré-Cambriano, há aproximadamente 2.000 Ma, se 

desenvolveram amplamente no Siluriano (438-410 Ma) com a formação dos 

primeiros recifes de corais e se depositam até os tempos atuáis (Silva,2002a). 
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Embora existam alguns carstes mais antigos a maioria dos carstes em todo' 

globO terrestre foi desenvolvida no Quaternário, durante as intensas mudanças 

climáticas ocorridas neste período e aliadas aos fenômenos neotectônicos. Assim, 

toda a assinatura de deformações tectônicas e das disposições estratigráficas pré

existentes nas rochas carbonáticas fatalmente influenciou nos arcabouços dos 

carstes. Desta maneira, existe uma íntima relação entre as fraturas (e outras 

descontinuidades geológicas rúpteis) e os processos de carstificação. Convém 

salientar, no entanto, que cada sistema aqüífero cárstico possui características 

próprias e que "modelos hidrogeológicos" pré-concebidos e inspirados em outros 

carstes, normalmente, não são adaptáveis a todos os sistemas (Silva, 2002a). 

Os estágios de mudança do clima da terra aparecem nas alterações do 

próprio sol e de processos da superfície terrestre, tais como atividade vulcânica, 

capazes de modificar as propriedades físicas da atmosfera. No período do Terciário 

Médio (cerca de 25 Ma) a influência do clima, mais úmido que nos tempos atuais, 

produziu intemperismo profundo nas rochas (intemperismo com profundidade de 30 

metros ou mais pode ser encontrado atualmente nos trópicos). Porém, a 

profundidade do intemperismo não é uniforme já que depende do espaçamento das 

fraturas em rochas mais resistentes. Alguns granitos, por exemplo, apresentam um 

padrão de juntas com espaçamento fechado e outro mais aberto. Em áreas com 

juntas de grande espaçamento são formadas torres, que ficam expostas por erosão 

recente nas adjacências do material intemperizado (Weyman, 1983). A Figura 3.2 

mostra um exemplo do granito de Dartmoor (Inglaterra), em condições tropicais, 

com as torres formadas em espaçamento maior das fraturas e o material 

intemperizado submetido à subsequente remoção. 

Nas feições morfológicas da região Nordeste Oriental do Brasil o arrasamento 

das estruturas complexas interplanálticas da Depressão Sertaneja caracteriza-se por 

uma intensa dissecação do relevo, entalhado em rochas do complexo cristalino 

(gnaisses e migmatitos) e a denudação prosseguiu durante o Cenozóico, 

favorecendo a elaboração de superfícies de aplainamento, com áreas entre 200 e 

600m de altitude. 
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o clima também exerce influência na evolução dos processos de 

carstificação, que é mais intensa nos trópicos do que nas regiões temperadas, em 

virtude da precipitação mais elevada, que varia de 1,000 a 4,OOOmm anuais, 

contribuindo com um volume muito grande de água para atuar nos processos de 

dissolução das rochas calcárias e também naqueles de erosão mecânica, A 

morfolog ia cárstica é altamente desenvolvida nas regiões úmidas, onde a cobertura 

vegetal possibilita a existência de um solo ácido, rico em húmus, que acentua a 

acidez da água e, consequentemente, seu poder de dissolução, 
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Desenvolvimento de torres e bacias no 
granito Dartmoor (Devon, Inglaterra), em 
intemperismo profundo de juntas mais 
espaçadas e a subsequente remoção do 
material intemperizado, 

A - granito não intemperizado; 

B - intemperismo tropical profundo; 

c - remoção do material intemperizado, 

Fonte: Weyman (1983) 

Em regiões de elevada pluviosidade (maiores do que 2.000 mmlano), onde a 

circulação hídrica é maior, os fenômenos cársticos são mais intensos, enquanto em 

regiões de baixas precipitações pluviais os fenômenos cársticos são menores. Em 

regiões muito secas, com chuvas anuais inferiores a 200 mm, a circulação hídrica 

praticamente não existe e também quase não ocorrem fenômenos cársticos, Estas 

diferenças dos fenômenos no carste podem ser verificadas nas regiões de Irecê, na 

Bahia, e de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde apesar destes dois sistemas cársticos 

serem formados por rochas do Grupo Bambuí, com mesma idade e composição 

_ químicas, neste ultimo a carstificação é ml.Jito mais intensa, No estudo dos 

J 
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fenômenos cársticos deve-se entender inicialmente os modelos hidrogeológicos, 

local e regional , o modelo atual e os pretéritos para se reconstituir todos os 

fenômenos cársticos que ocorrem em:determinada região (Silva, 2002a). 

o pleno desenvolvimento do modelado cárstico é determinado principalmente 

pela presença de grandes áreas de rocha permeável e solúvel, com considerável 

espessura, da ordem de centenas de metros. Essas rochas devem ainda 

apresentar-se fissuradas e fraturadas para permitir a percolação de água e devem 

ser também maciças e resistentes para que as intercalações impermeáveis não 

interrompam a infiltração da água (Figura 3.3). Essas feições podem ser 

desenvolvidas em qualquer estrutura geológica: horizontal, dobrada ou falhada. 

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

formas de absorção epigênicas por onde ocorre a infiltração das águas no carste 

que irão esculpir a morfologia cárstica. As segundas são as formas de condução 

que são hipogênicas e por onde irão circular as águas no subsolo através das 

cavernas e outros condutos subterrâneos. 

li o X >( l( x x x x 

Figura 3.3 - Principais condições para 
o desenvolvimento do modelado 
cárstico. 
A - Rocha calcária permeável e solúvel 
na superfície; 
B - rocha espessa, maciça, fissurada e 
fraturada; 
C - surgência de água de saturação, 
rica em anidrido carbônico, formando 
bicarbonato de cálcio. 

Fonte: Bigarella et aI. , 1994. 

E as terceiras são as formas de emissão por onde a circulação hipogênica retorna á 

forma epigênica normal através de surgências. Todo sistema cárstico, em escala 

local ou regional, necessariamente, terá estes três tipos de formas cársticas que 

formam o "modelo hidrogeológico" com a área de recarga, circulação e de descarga. 

Os tipos de recarga epigênica e hipogênica (alogenic e autogenic) que entram 

de fontes concentradas e espalhadas, através do capeamento, drenagem de 
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sumidouro, dolinas, condu~os freáticos, zona vadosa e zona subcutânea, esta 

representando a camada resistente superior da rocha abaixo do solo, mas acima da 

zona saturada são mostrados na figura 3.4. A zona subcutânea é particularmente 
. . 

importante em terrenos de carste, devido à sua permeabilidade secundária alta, 

surgindo de considerável solução química, e a alta recarga de água às vezes se 

acumula nessa zona permeável (Atkinson & Smart, (1981) in 

www.dyetracing.com/karstlka01010.html. 2001). 

As principais formas cársticas podem ser classificadas como: a) Lapiás: 

conjunto de todas as microformas que entalham a superfície das rochas solúveis. 

São formas que correspondem às caneluras ou a sulcos superficiais de dissolução 

encontrados na superfície das rochas calcárias. Os lapiás são designados em 

alemão pelo termo Karren; b) Dolina: termo de origem servo-croata usado para 

designar formas circulares, tanto vale como depressão fechada. As dolinas são as 

formas mais características dos relevos cársticos, juntamente com as cavernas, e 

são originadas da dissolução das rochas carbonáticas através da infiltração de água 

superficial nas interseções de diáclases nas rochas. Podem se apresentar de várias 

formas, segundo o processo gerador e a litologia; c) Poljé: termo de origem eslava, 

que significa campo ou também área cultivada e na literatura geomorfológica 

internacional designa uma planície cárstica ou depressão muito grande (vales 

profundos), resultante da dissolução extensiva de áreas calcárias, pela ação das 

águas, originando uma planura controlada pelo nível de base local. Os vales 

profundos se formam ao longo de elementos tectônicos, com fundo plano 

preenchidos de sedimentos e paredes normalmente elevadas e bem carstificadas; 

d) Uvala: reunião de uma ou mais dolinas, próximas umas da outras, formando Lima 

grande bacia alongada e são resultantes da evolução superficial mais rápida do que 

em profundidade; e) Vale Cego: vale cárstico sem drenagem aérea, inundável 

temporariamente, em maior ou menor extensão. Pode ou não constituir um poljé e 

ser ou não inteiramente fechado. Os vales cegos, as zonas de perdas e os vales 

mortos são vales epigenéticos que deixaram de funcionar devido a uma carstificação 

mais profunda; f) Simas: são formas cársticas abertas de absorção originadas de 

desabamentos de rochas em profundidade e são normalmente circulares e com 

paredes verticais a subverti cais; g) Sumidouros: são locais de infiltração preferencial 
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de águaS superfidais nos carstes, ou seja , é onde um curso d'água penetra o 

subsolo; h) Cavernas: são condutos desenvolvidos horizontalmente e conectados a 

outras formas cársticas principalmente as de absorção. 

Recarga hipogênica, 
zona subcutânea 

Fraturas 
vadosas 
integradas 

uJIQ SOloIDepósito Superficial 

;::~[~~: Zona Subcutânea 

~ Calcário 

..•. -.- ... 
• • o~. "o 

:::;-.:~-;. Rooha sobrejaoente 

~Dolina 

~ Pavimento calcário 

... Conduto freáti co 

:::::;:.: Conduto zona vadosa 

Recarga epigênica 
difusa, do capeamento 

. da rocha permeável 
Recarga epigênica, 
fluxo de sumidouro 

Recarga hipogênica 
concentrada de dolinas 

Figura 3.4 - Fluxo, armazenamento e recarga em aqüíferos carbonáticos 

Fonte: Dyetracing.com, 2001 

<http://www.dvetracing .com/carste/ka01010.html> 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeolégica da Jazida de Itataia-CE 28 

g) Sumidouros: são locais de infiltração preferencial de águas superficiais nos 

carstes, ou seja, é onde um curso d'água penetra o subsolo; h) Cavernas: são 

condutos desenvolvidos horizontalmente e conectados a outras formas cársticas 

principalmente as de absorção. 

A paisagem cárstica sempre é formada pela combinação dessas diversas 

formas, como as cavernas, condutos e diáclases, que aparecem i~oladas ou formam 

uma rede interligada de condução de água subterrânea no subsolo. 

o alargamento, de caráter corrosivo, da dissolução nas rochas carbonáticas 

diminui com a profundidade causando uma diminuição na permeabilidade, exceto 

abaixo das juntas e falhas alargadas principais. A Figura 3.5 ilustra a relação do 

fissuramento e alargamento corrosivo com a profundidade, até onde ocorre a maior 

taxa de dissolução do calcário (Atkinson & Smart, (1981) in 

www.dyetracing.com/karstlka01010.html. 2001). O desenvolvimento cárstico 

brasileiro possui profundidades muito variáveis, com média em torno de 150 metros. 

ALARGAMENTO CORRO SIVO DIMINUI COM A PROFUNDIDADE 

Taxa de sol ução do calcário 

Figura 3.5 - Alargamento fissuramento x Profundidade 
Fonte: Modificado de Dyetracing.com, 2001 

<http://www.dyetracing .comlcarste/ka01001 .html> 

..J 
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Segundo Karmann & Ferrari (2000) os sistemas cársticos, do ponto de vista 

hidrológico e geomorfológico, são constituídos de três componentes principais que 

são: os sistemas :de cavernas (formas subterrâneas acessíveis :à exploração); os 

aqüíferos de condutos (formas condutoras da água subterrânea); e o relevo cárstico 

(formaS superficiais), os quais se desenvolvem de maneira conjunta e 

interdependente. 

A evolução cárstica subterrânea, caracteriza-se pelos períodos e fases: 

embrionário, juventude, maturidade e senilidade (Tabela 3.1). O primeiro período 

(embrionário) transforma um relevo com drenagem epigéica numa topografia com 

drenagem subterrânea - hipogéica (Lladó,1970 in Bigarella et aI., 1994). No período 

de juventude, além da formação dos campos de lapiás, que são o conjunto de todas 

as microformas que entalham a superfície das rochas solúveis e correspondem às 

caneluras ou a sulcos superficiais de dissolução na superfície de calcários, 

originando-se pela dissolução da rocha na interface solo - rocha e após a erosão do 

solo continuam a se desenvolver pelo escorrimento da água de precipitação 

diretamente sobre a rocha. 

Nesse período também originam-se as dolinas, ou depressões cônicas, 

circulares na superfície, em forma de funil, e que constituem as feições mais 

características do relevo cárstico nas áreas de pequeno declive e estruturalmente 

favoráveis. As dolinas, criadas no centro da interseção de diáclases e pela 

remoção dos carbonatos, provocam o afundamento lento da zona afetada e origina a 

depressão aproximadamente circular ou elíptica. 

O período de maturidade na evolução cárstica caracteriza-se pela 

coalescência de dolinas contíguas originando uvalas, bem como pela ampliação dos 

campos de lapiás, que se tornam igualmente mais profundos. 

No período de senilidade (fase de "fossilização") inicia-se o preenchimento 

das cavidades cársticas ( sedimentação autóctone) e desaparece a circulação fluvial. 

A figura 3.6 exibe os tipos de carstes de acordo com o desenvolvimento das 

estruturas geológicas, segundo Lladó (1970) in Bigarella et aI. (1994). 
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, Tabela 3.1. Períodos e fases de evolução cárstica subterrânea 

FASE DESCRIÇAO 

- 1) Fase de infiltração ao longo de fissuras, Predomínio da dissolução. 

Embrionário 2) Fase de acumulação e circulação à pressão hidrostática por condutos embrionários. 

Domínio da dissolução; intervenção da erosão. 

3) Fase de circulação à pressão hidrostática. Aparecimento de surgências. Instalação 

Juventude dos dispositivos cársticos. Equilíbrio entre dissolução e erosão. 

4) Fase de circulação fluvial subterrânea, mista no inicio. Domínio da erosão sobre a 

dissolução. 

5) Fase ou fases elásticas. Formação de caos de blocos, cones de dejeção, etc. 

Maturidade Encaixamento dos talvegues. 

6) Fase ou fases de estalagmitização. Formação de depósitos litoquímicos. As fases 5 e 

6 podem alternar-se e repetir-se várias vezes no decurso de um processo 

espeleogênico. A circulação fluvial continua em todas as fases. 

7) Fase de sedimentação autóctone, Inicia-se o preenchimento das cavidades cársticas. 

Senil idade Desaparece a circulação fluvial, inicialmente intermitente e depois inativa (morte hídrica). 

8) Fase de "fossilização". Preenchimento total das cavidades com sedimentos. As fases 

7 e 8 podem alternar com fases elásticas e de estalagmitização. 

Fonte: L1adó (1970) In Blgarella et aI. (1994) 

1 
-efttttw> 1) carste de "mesa", com formas de absorção(coletoras) 

circulares, cavidades de desenvolvimento vertical. 
Circulação vertical e horizontal. Surgências periféricas; 

2) carste de cuesta, com formas de absorção dissimétricas. 
Cavidades com predomínio de inclinações da ordem de 
45°. 

3) carste "Jurássico", com formas circulares e dissimétricas. 
Cavidades verticais e inclinadas. Surgências ascendentes; 

4) carste isoclinal. Formas dissimétricas. Cavidades com 
inclinação ao redor de 45°. Surgências ascendentes; 

5) carste imbricado. Idêntico ao isoclinal; 
6) carste de acavalamento. Formas de absorção regulares. 

Cavidades com tendência vertical na parte alta. 
Surgências descendentes; 

7) carste tabular. idêntico ao de mesa; 
8) carste de falha. Idêntico ao de mesa. 

, Figura 3.6 - Controle das estruturas geológicas no 
\ desenvolvimento do relevo cárstico. Tipos de carste 

de acordo com a estrutura geológica. Adaptado de 
Lladó (1970) in Bigarella et aI. (1994) 
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4. ROTEIRO METODOLÓGICO 

A determinação da estrutura hidrogeológica, sua extensão, profundidade, e 

propriedades hidráulicas na área de estudo baseiam-se: a) na coleta das medidas 

de nível d'água em furos da jazida durante os anos de 1984 a 1987; b) interpretação 

geológica de superfície e subsuperfície; c) descrição lito-estrutural e características 

geotécnicas dos tipos de rochas, através de testemunhos de sondagens; d) 

sondagem geofísica (eletroresistividade) e perfis eletromagnéticos (VLF-Very Low 

Frequency); e) determinação das características hidrogeológicas através de ensaios 

de bombeamento; f) balanço hídrico e apresentação de mapa sinóptico da 

potenciometria. 

As medidas de nível d'água, com medidor de nível, foram realizadas nos 

furos durante os anos de 1984 a 1987. Essa medição foi iniciada em 1984, através 

de 18 furos, sendo 7 localizados na zona elevada e 11 na zona da baixada, 

finalizando, no período de 1986/87, com medidas em 8 furos na zona elevada e 20 

furos na baixada. Os dados pluviométricos foram obtidos também no mesmo 

período. 

A interpretação. geológica para a área foi obtida a partir do mapeamento de 

superfície e dos furos de sondagem, em seções verticais transversais de direção 

norte-sul e leste-oeste. As fraturas e falhas foram determinadas através do mapa 

geológico de superfície, da correlação por geofísica (VLF e eletroresistividade), e 

dados das galerias e furos de sondagem. 

O levantamento das características hidrogeotécnicas do maciço rochoso da 

área de estudo foi feito através de medidas de nível d'água emfuros de sondagens 

e em piezômetros e ainda ensaios de bombeamento (um de longa duração e outro 

de curta duração). 

Os parâmetros geotécnicos descritos nos testemunhos de sondagens 

envolveram o estado de alteração da rocha, . as condições do fraturamento no 

maciço rochoso e a qualidade da rocha (RQD - Rock Quality Designation). Esses 

parâmetros permitiram definir o maciço rochoso da área de estudo nas classes 1,11 e 

111, sendo a classe I correspondente à rocha sã, a classe 11 que abrange as rochas 
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medianamente alteradas, e a classe 111 de rocha bastante alterada e fraturad~ 

(Alcântara e Silva & Rosa, 1988). As zonas alteradas e fraturadas são passíveis de 

percolação da água subterrânea a maiores profundidades. 

Na área de estudo foram realizados dois ensaios de bombeamento em dois 

furos de sondagens, F-202 (zona da baixada) e F-206 (zona elevada), sendo de 

longa duração e de curta duração, respectivamente. O ensaio de bombeamento de 

longa duração teve o injetor instalado a 72 metros de profundidade e 

acompanhamento do rebaixamento e recuperação dos níveis d'água no próprio furo 

e no furo F-73, distante 205m do furo ensaiado. O ensaio de bombeamento de 

curta duração (furo F-206), com o injetor instalado a 120, 138 e 150m de 

profundidade, teve o acompanhamento de três piezômetros duplos instalados nos 

furos F-203, F-204 e F-205, a uma distância de 40 m do furo bombeado, a fim de 

verificar as flutuações dos níveis d'água durante a execução do ensaio. 

Os trabalhos anteriores de geofísica na área de tudo, utilizando o método da 

eletroresistividade, datam do final de 1977 (Chamon, 1977), onde o equipamento 

empregado foi uma unidade Multitron ER-300 com arranjo Wenner e espaçamento 

dos eletrodos de 10 metros. O valor empregado para o AB conduziu à 

profundidades rasas, em torno de 20 metros, da corrente de investigação, onde em 

muitos locais não ultrapassava a camada inferior da rocha alterada. Outro fator de 

dificuldade para o método empregado foi a cobertura de solos argilosos, de 

alteração dos mármores (tipo rendzina) mostrando certa semelhança com os do tipo 

massapê na época chuvosa, que impede a corrente de penetrar a camada de rocha 

inalterada. . A resistividade da rocha fresca foi de 1,8 x104 ohm. m e a dos solos 

menor que 1.000 ohm.m. 

Mais recentemente, foi realizado um novo programa de geofísica 

(eletroresistividade e eletromagnético VLF-Very Low Frequency) na área de estudo, 

por empresa contratada pela Indústrias Nucleares do Brasil S/A-INB para atender às 

exigências de caráter pré-operacional da jazida. de Itataia (Saad e Chamon, 2002). 

O objetivo desse programa na área de estudo foi o de investigar o comportamento 

geoelétrico das unidades litoestratigráficas, situadas em subsuperfície, de maneira a 

estabelecer a configuração da superfície hidrostática, elaborar o mapa piezométrico 
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-definir o arcabouço estratigráfico e estrutural. Os trabalhos de campo foram 

~xecutados pela Engerad - Consultoria, Geociências e Radioproteção Ltda., cuja 

~quipe técnica foi composta de um geólogo, ~esponsável pelo planejamento, um 

técnico em geofísica para a operação dos trabalhos de campo" e um engenheiro 

geofísico para a interpretação dos dados. Os resultados estão descritos em um 

relatório - "Levantamento Geofísico com o Método Eletromagnético (VLF) e 

Eletroresistividade na Área da Jazida de Itataia do Estado do Ceará (Saad & 

Chamon, 2002), consultado para esta dissertação. 

o método VLF (Very Low Frequency) similarmente aos demais métodos 

eletromagnéticos de prospeção, envolve a propagação de campos eletromagnéticos 

(EM), de freqüências baixas, no interior e acima do terreno. O campo EM é gerado 

pelo transmissor com emissão de corrente sob forma indutiva. O receptor EM, 

invariavelmente, recebe o sinal por indução. O terceiro elemento nesta participação 

fica configurado pelo corpo condutor enterrado, objetivo da investigação. O 

equipamento empregado foi um receptor VLF manufaturado pela ABEM, modelo 

WADI, de procedência sueca. O transmissor empregado foi o gerador portátil de 

sinal, TX-27 , manufaturado pela Geonics, de freqüência 16.5 kHz. 

As estações de medidas nos perfis de VLF foram espaçadas entre si de 10 

metros. Os dados de campo foram tratados com filtragem Fraser e a filtragem 

Karous & Hjelt. A filtragem Karous & Hjelt, usando os dados da leitura original, 

permite representar a mudança da corrente elétrica no terreno, para vários níveis 

diferentes. As áreas com alta densidade de corrente correspondem· aos eixos 

condutores e indicam o mergulho aparente do traço estrutural. A posição do eixo 

condutor (geralmente representado pela estrutura geológica) está localizada nos 

pontos mais elevados dos contornos. 

O método eletromagnético - VLF é ideal para a localização de estruturas 

geológicas, diques, falhas, veios e zonas cisalhadas. As direções, mergulhos 

estruturais e espessuras dessas zonas ficam bem definidas, permitindo avaliar as 

zonas fraturadas que acumulam e retêm água. 

Na área de estudo foram executados 3 perfis eletromagnéticos, paralelos na 

direção SE-NW, com espaçamentos de 240 metros e totalizando 3'.500 metros, 
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outroS 5 perfis paralelos na direçã~ SW-NE, com espaçamentos de 320 metros e, 

totalizando 3.400 metros e mais um perfil na direção EW, com extensão de 560 

metros. Os 3 perfis paralelos na direção SE-NW (linhas L 1, L2 e L3), tiveram 

comprimentos de 880m, 1.280m e 1.280m, respectivamente. Para os perfis SW-NE 

os comprimentos foram de 400m (L4), 800m (L5, L6 e L7), 640m (L8) eho perfil L9 

foi de 600m. A extensão total do levantamento VLF foi de 7.460 metros. 

Para o método da eletroresistividade o equipamento utilizado foi um 

resistivímetro digital da marca Megabrás, modelo MT -20 de 40 Watts de potência, 

com eletrodos de barras de aço inoxidável para passagem de corrente elétrica e 

medida de potencial espontâneo. A metodologia utilizada para este método foi de 

um arranjo com dispositivo Schlumberger, em que os eletrodos são dispostos em 

linha reta, posicionados simetricamente em relação ao centro, e os eletrodos de 

potencial MN são fixos numa mesma posição durante sucessivas leituras, onde os 

espaçamentos crescentes dos eletrodos AB de corrente, foram programados para 

investigações de profundidades situadas entre 50 e 100 metros. 

As sondagens elétricas, num total de 39, com profundidades de investigação 

variando entre 50 e 100 metros, foram realizadas nos furos de sondagens dispostos 

segundo os perfis do VLF, e também em linhas intermediária$ entre esses perfis, 

obedecendo a uma malha de 320x160 metros. Uma sondagem elétrica adicional foi 

executada no quadrante sudeste, em um poço artesiano localizado fora da área 

delimitada do estudo. Da interpretação destes dados foi possível elaborar a 

superfície hidrostática da área. 

Para a interpretação das sondagens elétricas foi empregado um programa de 

processamento digital com a utilização do Método Zohdy , baseado na integração 

dos dados de resistividade com a aplicação de um coeficiente de atenuação para a 

correção do intervalo investigado. O programa exige que haja uma suavização da 

curva dos dados originais de modo que a medida final esteja representada numa 

camada de espessura infinita, existindo um deslocamento entre as curvas 

escalonadas de inversão 1-0 com amplitude inferior ou igual a esta última. O perfil 

interpretado, de inversão 1-0, representa uma média ponderada das resistividades 

das camadas acumuladas até as profundidades de investigação. 
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Para cada sondagem, os valores de resistividade são classificados por 

intervalos distribuídos em colunas geoelétricas ao longo de uma escala logarítimica 

de profundidade, onde cada: unidade litoestratigráfica corresponde a uma unidade 

geoelétrica de acordo com a natureza do intervalo atravessado pela sondagem. 

o estudo da caracterização da área de estudo, tratando-se de zona cárstica, 

poderia aventar a hipótese de se utilizar o método com testes de traçadores, que 

são uma valiosa ferramenta para a caracterização de aqüíferos de rocha fraturada e 

de carste. Este método pode fornecer as direções de fluxo da água subterrânea, 

destinos dos fluxos (fontes), e fornecer meios de definir os limites da bacia em cima 

de grandes áreas. Porém, estes testes não fornecem o local específico da fratura ou 

do sistema de carste. Além disso, nem todos os problemas de carste ocorrem sob 

condições saturadas onde podem ser usados os traçadores. 

Na área de estudo, de clima semi-árido e com forte evaporação, não existem 

surgências perenes, a conectividade das fraturas, ainda desconhecida, pode estar 

interrompida pelo preenchimento de material argiloso, também não existem 

informações de furos de sondagens, já que não ocorre mineralização fósforo

uranífera no setor sudoeste, da zona principal de recarga, e, portanto, a utilização do 

método de traçadores na investigação do carste em estudo, provavelmente só teria 

efeito se efetuada principalmente em período de chuva intensa (enxurrada), onde o 

escoamento em superfície, condutos e sumidouros, iria favorecer a sua aplicação, 

ainda que restrita, para tentar caracterizar o fluxo subterrâneo e as surgências 

correspondentes. 

Para esta dissertação foram elaborados, pelo próprio autor, novos mapas 

topográfico, geológico, VLF, de superfícies piezométricas, de localização de furos e 

perfis da geofísica, e ainda seções geológicas e geotécnicas verticais, seções 

geoelétricas e de furos de sondagens, blocos diagramas das superfícies 

potenciométricas e da zona de recarga, que melhor caracterizassem a hidrogeologia 

para o estudo em questão. 
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5. GEOLOGIA 

5.1 Estratigrafia - Grupo Itataia 

Os estudos geológicos realizados pela equipe da Nuclebrás (1984a) numa 

área de 24x11 Km (264 km2
), coordenadas UTM de 9.491 KmN-9.502KmN e 

396KmE-420KmE, permitiram reconhecer para a região de Itataia dois ambientes 

geotectônicos distintos: um embasamento arqueano e sua cobertura 

transamazônica. No contexto do embasamento foram agrupadas as litologias do 

Complexo Tamboril/Santa Quitéria (contiguamente a oeste da falha Rio Groaíras) e 

de parte do Complexo Caicó, exposto fora dos limites da área do mapa geológico 

regional mostrado na Figura 5.1. A cobertura transamazônica está representada 

pelos metassedimentos que compõem o Grupo Itataia e os resultados dos estudos 

geocronológicos, extraídos da bibliografia, posicionou-o no Proterozóico Inferior 

(Paleoproterozóico), relacionando-o ao Ciclo Transamazônico, com efeitos 

posteriores de remobilização nos ciclos tectônicos subsequentes. Segundo Aldiney 

Almeida Santos (informação verbal, 2002) os resultados de datações de amostras de 

gnaisses e mármores do Grupo Itataia são de 2,2 Ga. (Paleoproterozóico), embora 

correspondam à idade modelo, de acordo com informação verbal do professor José 

de Araujo Nogueira Neto. 

Estudos mais recentes de Fetter (1999) utilizando métodos geocronológicos 

de U-Pb (urânio-chumbo) e Sm-Nd (samário-neodímio), junto com o campo 

tradicional e estudos petrográficos, indicaram que vários complexos de rochas 

assumidos de serem retrabalhados na crosta arqueana eram de crosta do 

Paleoproterozóico juvenil ou complexos migmatíticos do Neoproterozóico. Então, 

as rochas do embasamento Precambriano do Ceará incluem uma variedade de 

blocos de crosta, a maioria dos quais são do Paleoproterozoico e mais jovens, e não 

do Arqueano. Nesta visão, a crosta do Arqueano, se presente, representa só um 

componente secundário da região. 

A estrutura da crosta básica do Ceará foi estabelecida durante a orogenia 

Transamazônica com idade de 2.1 Ga, um evento de acrescimento orogênico que 

envolveu a colisão e fusão de terrenos do Paleoproterozoico junto com fragmentos 
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de crosta do Arqueano. , Os fragmentos de crosta do Arqueano no Ceará variam em 

idade de 2.68 Ga para 2.86 Ga (Neoarqueano) e parecem ser pedaços de massas 

cratônicas antigas evoluídas. Os gnaisses do Paleoproterozoico que c0rTlPõem a 

maioria do embasamento do Ceará possuem idades distintas, de 2.35 a 2.30 Ga e 

2.20 a 2.10 Ga, ou seja, do Paleoproterozóico (Fetter, 1999).' 

A concentração de rochas plutônicas e migmatíticas, situadas contiguamente 

na margem oeste da falha Rio Groaíras, anteriormente englobadas no Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria e supostamente do embasamento arqueano, fora do limite 

do mapa geológico regional (Figura 5.1 ), recentemente sofreram estudos 

geocronológicos (Fetter 1999) sendo referenciadas como complexo Santa Quitéria 

do Neoproterozoico, início do Brasiliano. A idade de cristalização do protólito é de 

622 Ma, mesma idade também obtida de um gnaisse migmatitico dentro desse 

complexo. Os registros de Nd (neodímio) observados nestes corpos parecem 

,f representar misturas variáveis de material juvenil do Brasiliano e os gnaisses, 

~, vizinhos, do embasamento, de idade 2.1 Ga. Este autor sugere que o fenômeno 

geralmente é observado em rochas de arcos continentais e que o complexo de 

Santa Quitéria poderia ser um arco continental do início do Brasiliano. 

? 

Com base nesses dados o esquema estratigráfico para a região de Itataia 

seria modificado na unidade de rochas do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, antes 

Arqueano, para o complexo Santa Quitéria do Neoproterozóico (Quadro 5.1). As 

rochas do Grupo Itataia continuam sendo atribuídas ao Paleoproterozóico em 

referência aos trabalhos da Nuclebrás (1984a), porém o Prof. Michel Henri Arthaud 

(informação verbal) sugere uma possível mudança na idade do Grupo Itataia para o 

Neoproterozóico, com base nos resultados de datação de 795 Ma de uma amostra 

coletada próxima de Independência (CE) e pertencente à mesma sequência 

estratigráfica regional. 

O Grupo Itataia compõe-se de espessa seqüê"1cia de gnaisses, quartzitos, 

metarcóseos, anfibolitQs, calcários cristalinos e rochas cálcio-silicáticas, além de 

migmatitos de estruturas diversas, representando a faixa linear que constitui a supra-

estrutura da região dobrada 
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Quadro 5.1 - Esquema Estratigráfico para a Região de Itataia . 

ESãUEMA ESTRATIGRAFICO 
QUATERNARIO Aluviões e Terraços Fluviais - sedimentos conglom,eráticos, 

-JURASSICO 
-CAMBRO-ORDOVICIANO 
-NEOPROTEROZOICO 

(Ciclo Brasiliano) 

arenosos e argilosos inconsolidados . 
Diques Básicos - diabásios 

Evento Itataia - minério de colofanito 
Complexo Santa Quitéria - migmatitos e granitóides 
Estrutura Circular de MOrrinhos - granitos pós-tectônicos; 
granitos filoneanos; pegmatitos 

PALEOPROTEROZOICO Grupo Itataia 
(CiclO Transamazônico) Formação Alcantil - calcários cristalinos (mármores) e rochas 

cál ci o-silicáti cas 
Formação Barrigas - gnaisses e migmatitos 
Formação Laranjeiras - quartzitos 
Formação Serra do Céu - migmatitos, leptitos, gnaisses e 
anfibolitos 

Fonte: Nuclebrás (1984a); Fetter (1999) 
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Os trabalhos na região de Itataia (Nuclebrás, 1984a) sugeriram um processo 

transgressivo de deposição da seqüência metassedimentar, pelo contato 

gradacional do pacote carbonático (zona mais apical da seqüência do grupo Itataia) 

com a unidade gnáissica inferior, marcado por um horizonte de rochas híbridas 

(gnaisses carbonáticos feldspatizados e rochas cálcio-silicáticas). Castro (2002) 

propõe para a região de Itataia uma associação de margem continental passiva, ou 

bacias epicontinentais, onde a sedimentação iniciou com uma fácies siliciclástica 

regressiva (Formação Serra do Céu e Laranjeiras) e evoluiu para uma associação 

transgressiva de plataforma lamosa e de carbonatos (Formação Barrigas e Alcantil). 

O posicionamento invertido da seqüência do Grupo Itataia, em alguns locais 

da área, onde as litologias da base sobrepõem-se às do topo, é decorrente da 

estruturação durante a fase principal de dobramento que mostra estilo isoclinal 

recumbente associado ao extenso cavalgamento da Serra do Céu. O dobramento 

holomórfico de geração posterior mascara, em parte, o estilo isoclinal original. Os 

dobramentos são resultantes de sucessivas tectônicas compressivas decorrentes da 

superposição de deformações iniciadas no Transamazônico e cessadas no fim do 

Brasiliano. 



Fonte: Nuclebrás (1984a) modificado pelo autor (2002) 
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5.1.1 - Formação Serra do Céu 

A Formação Serra do Céu corresponde à unidade basal mais espessa do 

grupO, constituída essencialmente de migmatitos, metarcóseos e gnaisses, contendo 

ainda intercalações de lentes anfibolíticas e diferenciações pegmatóides. Apresenta 

contato tectônico com as litologias subjacentes do embasamento e gradacional com 

os quartzitos que lhe são sobrepostos e expõe-se nas porções noroeste, norte e 

nordeste da região de Itataia, formando os acidentes topográficos das serras das 

Cacimbas, do Céu e da Mata Fome (Nuclebrás, 1984a). 

5.1.2 Formação Laranjeiras 

Esta unidade ocorre principalmente nas cristas das serras do Céu, da Mata 

Fome, das Cacimbas e, na Serra das Laranjeiras, na porção leste-sudeste da área. 

Litologicamente compõe-se de um pacote pouco espesso de quartzitos, com 

espessura média de 40 metros, sobrejacentes a leptinitos e migmatitos. Constituem 

horizontes quase puros e micáceos, localmente ferríferos, ricos em hematita. 

Representam um litotipo bem delimitável, destacando-se na área por formar amplas 

superfícies sub-horizontalizadas ou extensos hogbacks alinhados grosseiramente na 

direção E-W. Sua melhor exposição ocorre na porção SE da área, formando limbo 

normal do dobramento isoclinal recumbente. A nordeste e a leste formam as cristas 

das serras do Céu e da Mata Fome e o topo da serra das Cacimbas (Nuclebrás, 

1984a). 

5.1.3 - Formação Barrigas 

Esta unidade distribui-se por quase toda a área do Grupo Itataia, com 

aproximadamente 100 metros de espessura, sendo constituída essencialmente por 

gnaisses diversos migmatizados ou não. Compreendem essencialmente biotita

plagioclásio gnaisses e sillimanita-biotita-plagioclásio gnaisses, podendo conter 

quantidade apreciável de porfiroblastos de granada. As associações mineralógicas 

presentes nesta unidade permitem enquadrá-Ia na fácies metamórfica anfibolítica 
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alta.' Forte retrometamorfismo (decorrente de metassomatismo sódico) transformou 

essas rochas, localmente, à fácies xisto-verde. 

Na área de estudo predominam na porção norte da jazida e ocorrem como 

camadas dobradas abaixo do corpo mineralizado principal. Suas maiores 

espessuras situam-se também na parte norte da jazida, podendo atingir até 120 

metros, e as menores correspondem a trechos abaixo da mineralização principal, 

com intervalos mínimos de 5 metros (Nuclebrás, 1984a). 

5.1.4- Formação Alcantil 

A esta formação está associada a principal mineralização fósforo-uranífera na 

Jazida de Itataia. Esta unidade expõe-se nas porções central e leste da região de 

Itataia, formando um extenso cordão de rochas carbonáticas. Trata-se da seqüência 

carbonática de espessura pouco superior a 50 metros (até 300 metros). Este 

cordão de calcários cristalinos (mármores) e rochas cálcio-silicáticas, estreita-se 

consideravelmente para leste, passando pelas fazendas Itataia, Barrigas e Alcantil, 

seguindo nesse rumo até a cidade de Itatira, numa extensão superior a 10 km. 

As rochas carbonáticas compreendem um conjunto de litologias que gradam 

desde calcários cristalinos puros (mármores) e impuros no topo, até às rochas 

cálcio-silicáticas representadas por diopsiditos, escapolita-diopsiditos, etc. na base 

da seqüência. Dentro da seqüência carbonática foi constatado um horizonte de 

calcário branco, magnesiano, algo silicoso, geralmente próximo à base, detectado 

apenas nos furos de sondagem. As rochas cálcio-silicáticas ocorrem 

dominantemente na base da seqüência carbonática, em contato gradacional com os 

gnaisses inferiores da Formação Barrigas (Nuclebrás, 1984a). 

A área de estudo é composta fundamentalmente por gnaisses da Formação 

Barrigas e calcários cristalinos (mármores) da Formação Alcantil, pertencentes ao 

Grupo Itataia, conforme o mapa da Figura 5.2. Rochas pegmatóides e epissienitos 

(sensu lato) encontram-se associados a seqüência sob a forma de filões e veios 

dispostos discordantes a subconcordantemente à estruturação regional. A rocha 

fosfática, denominada de colofanito,: por conter cerca de 80% de colofana {variedade 
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criptocristalina da apatita) na sua constituição mineralógica, representa o principal 

minério da jazida. Outro tipo litológico mineralizado está representado na área por 

um material cinza escuro a negro, rico em ur~nio, constituindo geralmente a matriz 

de megabrechas. 

Ao microscópio os gnaisses apresentam textura dominante do tipo 

granolepdoblástica, caracterizada pelo alongamento e orientação dos porfiroblastos 

de feldspato, pela extinção irregular dos minerais e pela presença de cristais 

arredondados de granada circundados por faixas micáceas. O plagioclásio ocorre 

parcialmente sericitizado e argilizado. A microclina, por vezes dominante, mostra-se 

bastante argilizada e com granulometria fina. O quartzo pode ser abundante, 

mostrando cristais irregulares bem desenvolvidos com forte extinção ondulante. 

Nas faixas lepidoblásticas o mineral principal é a biotita de coloração avermelhada. 

Os mármores puros apresentam o fabric homogêneo, coloração cinza com 

tonalidades claras a esbranquiçadas, constituídos por um agregado homogêneo de 

cristais de calcita e raras placas minúsculas de grafita ou flogopita finamente 

dispersas. Variedades impuras estão posicionadas preferencialmente próximas aos 

gnaisses e mostram estrutura planar bem desenvolvida, em geral dada pela 

alternância de leitos impuros ricos em flogopita. As lamelas de grafita ocorrem 

esparsamente, sub-orientadas, assim como biotita de cor marrom bem pálida. Como 

acessórios são comuns a titanita associada aos ferromagnesianos, opaco preto, 

apatita e epidoto em grãos intersticiais, além de algum material cloritizado. 

As rochas cálcio-silicáticas são densas compactas e equigranulares, 

macroscopicamente caracterizadas por cores fortemente esverdeadas, compostas 

por quartzo, diopsídio, tremolita, titanita, biotita, escapolita e feldspatos e 

apresentam textura fina a média, em que o diopsídio e escapolita estão, em geral, 

associados e estrutura planar evidenciada pela disposição subparalela das lamelas 

de flogopita, palhetas de grafita, tremolita, etc. O carbonato e a sericita, de alteração 

da escapolita, ocorrem subordinadamente em alguns casos. Essas rochas estão 

comumente mineralizadas e formam intercalações na seqüência carbonática, 

principalmente na sua seção basal, próximo ao contato com os gnaisses, formando 

desde níveis de espessura centimétrica até horizontes superiores a 10 metros, 

geralmente na base da seqüência carbonática e fabric por uma (Nuclebrás, 1984a). 
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Fonte: Nuclebrás (1984a), modificado pelo autor em 2002) 

Figura 5.2 - Mapa Geológico da Área de Estudo (Jazida de Itataia) 
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5.2 Mineralização de Fosfato e Urânio 

Na área de estudo Uazida de Itataia) são três os principais tipos litofógicos 

mineralizados em fosfato e urânio: o colofanito, minério principal, a brecha 

carbonosa e epissienito. Porém a mineralização ainda ocorre de modo disseminado 

nos mármores, cálcio-silicáticas e gnaisses, preenchendo fraturas e planos de 

foliação. O colofanito constitui a principal litologia mineralizada de Itataia. 

Macroscopicamente apresenta-se como uma rocha maciça, às vezes vacuolar, 

formada por material fosfático de coloração castanho-avermelhada, contendo 

inúmeras inclusões de cristais de feldspato esbranquiçado, parcialmente alterados. 

Ao microscópio constitui-se essencialmente por esferulitos de colofana (variedade 

criptocristalina da apatita) de aspecto fibro-radial bastante impregnada de óxido de 

ferro, associados a pseudomorfos de anfibólio, completamente transformados em 

calcita, óxido de ferro e material argiloso. Os minerais opacos foram identificados 

através de análise calcográfica, sendo representados principalmente por grafita, 

magnetita, arsenopirita, pirita e limonita. 

A outra rocha hospedeira da mineralização trata-se de uma brecha carbonosa 

associada a mineral zirconífero e matéria orgânica, denominada primariamente de 

minério preto. Ocorre entre os níveis 480m e 400m, na área do corpo principal de 

minério da jazida, com formato elipsoidal. O minério preto, componente de sua 

matriz, apresenta elevados teores de urânio e de zircônio e, microscopicamente 

mostra uma textura brechóide, constituído por uma massa argilosa rica em matéria 

orgânica, pirita, grafita e goethita. O urânio mostra-se tanto associado ao material 

fosfático negro, quanto ao zircão, em teores bem mais elevados que no colofanito. 

As rochas filoneanas pegmatóides compreendem os corpos alinhados 

discordantes a subconcordantes com a foliação dos metamorfitos regionais. 

Alguns destes corpos, de provável composição original granítica, acham-se 

transformados em epissienitos (sensu lato) através de processos relacionados a 

metassomatismo sódico. Essas transformações modificaram em parte veios 

pegmatóides e metassedimentos arcoseanos, tanto composicional 

(desquartzificação, albitização), quanto texturalmente (vacúolos). Os epissienitos, 

de modo geral, correspondem a rochas essencialmente feldspáticas, de textura 
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pegmatóide (Nuclebrás, 1984a). 'Quando mineralizadas, essas rochas mostram os 

vacúolos preenchidos por material fosfático rico em urânio (colofana de textura fina a 

criptocristalina ou de apatita em forma de prismas de disposição radial). 

À luz do conhecimento atual não foi identificado nenhum mineral de urânio no 

minério de Itataia, exceção feita a uma única amostra de epissienito, na qual 

encontrou-se coffinita - U(Si04)(OH) - semelhante em aparência à uraninita. 

Acredita-se que o urânio está presente no minério de Itataia como elemento vicário, 

substituindo o cálcio na estrutura da apatita ou do zircônio na rede do zircão e ainda 

encontra-se adsorvido nas superfícies e descontinuidades internas da colofana, sem 

constituir mineral. A cronologia do evento que originou o colofanito é ainda 

duvidosa. O posicionamento desse evento no Cambro-Ordoviciano é correlacionado 

à ocorrência de fragmentos rolados do colofanito nos conglomerados basais da 

Formação Serra Grande, de idade siluro-devoniana, ou preenchendo os interstícios 

de rochas pegmatóides epissienitizadas no final do ciclo Brasiliano, de idade 

eocambriana (Nuclebrás, 1984a) .. 

5.3 Tectônica 

A região de Itataia apresenta estilo estrutural decorrente de uma evolução 

deformacional polifásica com registros iniciados possivelmente no Arqueano e 

estendidos até o final do Proterozóico. As feições próprias de processos tectônicos 

são decorrentes de uma tensão principal NW, responsável pela movimentação de 

falhas transcorrentes do Rio Groaíras e Ingá que delimitam o "bloco tectônico de 

Itataia" (Mendonça et ai., 1982) mas que estão fora da área do mapa geológico 

regional apresentado na figura 5.1. A falha do Rio Groaíras apresenta traço 

retilíneo, com cerca de 150 km de extensão e orientação próxima a N30oW. 

Regionalmente foram reconhecidas 5 (cinco) fases de dobramentos e as dobras F1, 

mais antigas, com estilo isoclinal recumbente e eixos orientados na direção NE-SW, 

ocorrem apenas nas rochas do embasamento. No Grupo Itataia são observadas 

somente as últimas fases (F2 a Fs). A tensão NW promoveu ainda o aparecimento de 

inúmeros fronts de empurrão, alguns progredindo até cavalgamento como a Falha 

da Serra do Céu e os dobramentos polifásicos generalizados. 
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A primeira fase de deformação na área da jazida (dobra F1 que corresponde à 

F2 regional) é isoclinal recumbente, possui vergência para sul, e é resultante da 

compressão NW-SE (Figura 5.3). O desenvolvimento de' xistosidade plano-axial 

neste dobramento promove a fase F2 (F3 regional), coaxial com a anterior e, desta 

feita, com planos axiais verticalizados e modelo holomórfico. A terceira fase (F3 = 
F5 regional) é resultado do imenso arqueamento sinforme, de plano axial verticaliza

do, instalado entre as falhas Rio Groaíras e Ingá, conseqüente do stress NW-SE 

responsável pela estruturação do "Bloco de Itataia". Este dobramento ondula os 

eixos dos dobramentos anteriores, produzindo clivagens onde se introduzem 

pegmatitos heterogêneos, também responsável pelas terminações periclinais dos 

dobramentos de segunda fase. A trama produzida pelas 1 a. e 2a. fases de 

dobramentos é responsável pela inversão da seqüência litológic~ (Nuclebrás, 

1984a). 

O estágio final do ciclo, após a fase diastrófica é marcado por reativações 

para gravidade ao longo dos antigos falhamentos muito freqüentes na área da 

jazida. As seções geológicas ao longo das linhas de sondagens mostram que esses 

falhamentos de gravidade possuem pequenos rejeitos, fatos estes também 

constatados por levantamento geofísico (Chamon, 1977). A análise das fraturas 

existentes na escarpa de falha da jazida, mostra duas direções preferenciais 

segundo as quais ocorreu preenchimento por material colofânico. Uma E-W, mais 

proeminente, correspondente ao principal corpo de minério, e outra NE-SW, 

mergulhando para NW. O fraturamento com direção NE-SW indica um caimento 

para NW. No mesmo local foram analisadas também as fraturas estéreis com 

mesma orientação preferencial NE-SW, que mostram planos com mergulhos para 

SE. 

As fraturas medidas no corpo de minério maciço (originadas essencialmente 

por reativações) apresentam uma maior incidência segundo a direção NE-SW com 

planos mergulhando para NW. O fraturamento na zona estéril ao sul da zona 

mineralizada, cujas rochas acham-se orientadas segundo a direção E-W, as fraturas 

dispõem-se preferencialmente na direção NE-SW. No domínio oeste da zona 

estéril, observa-se uma distribuição mais uniforme do fraturamento, com o máximo 
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segundo a direção NNW-SSE, que é resultante de dois planos ' preferenciais com 

mergulhoS divergentes. 

Figura 5.3 - Dobras isoclinais 
recumbentes da fase F1, em 
mármores/calciosilicáticas. O 
plano axial mergulha para Sul 
(esquerda da foto) . 

5.4 Morfologia 

Morfologicamente, duas feições podem ser bem distintas na área , sendo uma 

elevação e uma zona aplainada, com desnível em torno dos 100 metros. A parte 

elevada forma um serrote estreito e alongado segundo a direção E-W, com cota em 

torno de 583 metros (no cume), erigida em terrenos da seqüência carbonática. 

Entre esta elevação e os contra fortes da Serra do Céu, a norte, estende-se uma 

ampla planície (zona da baixada) que se afunila de oeste para leste, esculpida em 

terrenos gnáissicos. O limite entre a zona elevada e a baixada é marcado por uma 

escarpa de falha de corte vertical, melhor desenvolvida na parte leste da área e 

entalhada em mérmore. No setor elevado localiza-se o principal corpo de minério de 

Itataia, enquanto que na zona da baixada afloram principalmente os gnaisses. As 

seções esquemáticas da Figura 5.4 mostram a morfologia da área a partir da 

coordenadas UTM 413900 mE (A-A') e 414400 mE (8-8'), onde se observa o traço 

da dobra antiformal da fase F2. 

Na área de estudo, o corpo principal de minério, situado aproximadamente 

entre as cotas 340 e 585 m, apresenta em planta, uma forma grosseiramente 

elíptica, cujo eixo maior e alongado segundo a direção E-W, atingindo 800 x 250 
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metros de dimensões. Outros corpos menores, descontJnuos, alinhados segundo a 

direção NW-SE, afloram na zona da baixada. 

Os trabalhos subterrâneos, galerias e sondagens, revelaram que a 

mineralização em subsuperfície, tem uma morfologia ligeiramente arqueada ou 

côncava, com espessamento apical e adelgaçamento nos flancos. Estruturalmente, 

a mineralização está posicionada na charneira antiforme do dobramento holomórfico 

F2 (F3 regional), cujo eixo com direção E-W, apresenta um caimento suave para 

leste acompanhando os dobramentos regionais. Esta zona apical, em planta, está 

situada na região lindeira entre a elevação e a baixada, justificando assim que o 

flanco S do corpo do minério, preservado, seja bem maior que o flanco N, 

praticamente erodido (Figura 5.4) . O controle da mineralização é tipicamente lito

tectônico, onde além do controle estrutural existe a afinidade da mineralização pela 

seqüência carbonática (Formação Alcantil), que se caracteriza pela abundante 

quantidade de colofanito (rocha constituída de 80% de colofana-apatita 

criptocristalina), preenchendo fraturas nos mármores, tipo stockwork (Nuclebrás, 

1984a). 

... 
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6- ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

6.1 Características Geométricas (Espessuras) 

As unidades lito-estratigráficas de interesse primário na área de estudo 

incluem duas formações do GíUpO Itataia: a Formação Alcantil e a Formação 

Barrigas. Na seqüência lito-estratigráfica a Formação Barrigas consiste de uma 

unidade basal gnáissica e a Formação Alcantil de uma unidade de rocha carbonática 

constituindo a zona apical da seqüência, ocupando uma elevação (cota máxima de 

585 m), alongando-se segundo a direção leste-oeste, e onde está situada a principal 

mineralização de fosfato e urânio. A unidade de rocha carbonática consiste de 

mármore calcitico quase pUíO, mármore dolomítico e rocha cálcio-silicática, com 

espessura variando, em média, de 40 a 150 m, e as rochas que compõem a unidade 

da Formação Barrigas consistem em biotita gnaisses com sillimanita e porfiroblastos 

de granada, constitui a unidade de maior representatividade regional, e na área 

possui espessura variando de 10 a 60 m, conforme observada em seções 

geológicas verticais Nuclebrás, 1984a}. É interessante observar que o furo 76, 

localizado na porção elevada da jazida e com profundidade de 700 metros (cota de 

-117,00 metíOs, abaixo do nível do mar) ainda mostra alternância entre mármore e 

gnaisses até o final do furo. As seções 8-1, 8-5, 8-9, 8-11, S-13, direção norte-sul, 

e W-9, direção leste-oeste, localizadas no mapa da Figura 6.1, e que correspondem, 

respectivamente às figuras 6.2 a 6.7, mostram a correlação litológica das unidades 

anteriores, em seções geológicas verticais, cujas espessuras variam em decorrência 

do estilo estrutural das dobras isoclinais e faihas normais. 

Os principais condicionantes do relevo calcário são as propriedades 

litológicas, os planos de estratificação, e espessura dos estratos, e o sistema de 

falhamento/fraturamento, enquanto que os fatores para o desenvolvimento de carste 

estão nas rochas fraturadas, permeáveis· e solúveis, com grande espessura, que 

permitem, por sua vez, a percolação de água, e ainda uma extensão regional para 

que as formas características não sejam isoladas e ainda precipitação suficiente 

para ocorrer a dissolução em rochas carbonáticas (calcários e mármores). 

. ...) 

.J 
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Figura 6.4 - Seção geológica vertical S-N (S-9) 
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Na área de estudo os calcários cristalinos (mármores) compõem as principais 

roch·as que são o foco desta caracterização hidrogeológica, embora os gnaisses 

ocorram intercalados na unidade carbonática e seja difícil caracterizar um substrato 

base do nível d'água para esse aqüífero carbonato-gnáissico. 

Os dados utilizados como base para a avaliação do comportamento 

hidrogeológico do aqüífero carbonático cárstico de Itataia são os do mapeamento 

geo-estrutural, correlacionado com a geofísica, pluviometria e potenciometria. 

Na área de estudo ocorrem duas zonas de carstificação distintas, sendo uma 

localizada na porção centro-sul, parte elevada ou zona da serra da região da jazida, 

onde ocorre a principal mineralização de fosfato e urânio de Itataia. Neste local as 

fraturas cársticas estão preenchidas pela rocha mineralizada (colofanito), na forma 

de stockwork e amas, e também por material silte-argiloso de alteração das próprias 

litologias. A segunda zona de carstificação, principal área de recarga, está 

localizada principalmente na porção sudoeste da área de estudo, também na zona 

da serra, isenta de mineralização de fosfato e urânio, encontra-se bastante 

fraturada, com fraturas alargadas e basculamento de blocos, originados da ação da 

dissolução. 

6.2 Condutividade Hidráulica e Coeficiente de Armazenamento 

As características hidrogeológicas da área de estudo, evidenciam, em 

primeira aproximação, a existência de dois comportamentos diferenciados, porém os 

dois de baixa condutividade hidráulica e armazenamento. Um situado na porção 

norte da área, onde ocorrem os biotita-gnaisses com intercalações de mármores, 

que apresentam-se pouco alterados e fraturados, e os planos de fraturas são 

contínuas, sem alteração sensível e sem material de preenchimento. A 

condutividade hidráulica média é da ordem de 1,6.10-3 m/h, enquanto que o valor do 

coeficiente de armazenamento "S" situa-se ao redor de 1,6.10-3, indicando, pois, a 

existência de condições ótimas de drenagem. O valor do coeficiente de 

armazenamento indica a existência de condições ótimas de confinamento das águas 

~ , , 
~ 
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subterrâneas, devido provavelmente à pequena densidade de fraturamento da 

matriz rochosa. 

Na porção sul da área, onde ocorrem os mármores com c%fana e com 

intercalações de colofanito, muito alterados e fraturados, verificam-se valores médios 

de condutividade hidráulica da ordem de 2,7 x 10-5 m/h e uma tendência a rápido 

esgotamento devido a um aqüífero do tipo confinado e com reduzido 

armazenamento (IPT, 1981). Nessa mesma porção da área as condutividades 

hidráulicas médias obtidas para os trechos ensaiados dos furos 203, 204 e 205 é a 

seguinte: 

Furo 203 

Furo 204 

Furo 205 

K = 2,3.10-5 m/h. 

K = 5,0.10-5 m/h. 

K = 1,9.10-5 m/h. 

Comparando-se os valores obtidos nas duas porções do maciço, verifica-se 

que na porção norte, onde se localizam os biotita-gnaisses com intercalações de 

mármores, há condutividades hidráulicas sensivelmente superiores àquelas da 

porção sul, onde estão os mármores com colofana e com intercalações de 

colofanito. Embora o maciço na porção sul seja mais fraturado, supõe-se que a 

baixa permeabilidade se deva à presença de material de preenchimento nas 

fraturas, colmatando-as. Na mesma porção da área podem ainda ocorrer 

condutividades hidráulicas sensivelmente diferentes em zonas do mesmo tipo de 

rochas, mais alteradas, que são menos permeáveis do que as relativamente menos 

alteradas. Este fenômeno também está provavelmente relacionado à presença de 

material de preenchimento nas fraturas, principalmente nas rochas mais alteradas. 

As oscilações do nível d'água entre as épocas chuvosa e seca na área de 

estudo pode variar de local para local, desde 1 metro até 35 metros, a partir de 

informações de alguns furos de sondagens. As Figuras 6.8 e 6.9 mostram a 

evolução do nível d'água, respectivamente na zona elevada (serra), furos 101, 203, 

204,205,219,222 e 250, domínio dos mármores, e zona da baixada, furos 78,141, 

165,171,176,177,178,182,183,188,190,191,194 e 242, domínio dos gnaisses, 

com variação no intervalo dos anos 1984 até 1987, início de 1988. Nos furos 101, 

203 a 205 e 219, por exemplo, observa-se pequena oscilação do potencial 



AlCântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 60 

hidráulico, mesmo para períodos de precipitação pluviométrica máxima nos meses 

de março e abril de cada ano, representados por valores respectivos de 267 e 273 

mm para 1984, 269 e 433 mm para 1985, 245 e 384 mm para 1986 e 162 e 53 mm 
. . 

para 1987 (Figura 2.4). Na análise do gráfico praticamente se observa uma 

acumulação de água nestes furos. Uma variação maior ocorre principalmente no 

furo 222 e ainda no furo 250, sendo que o furo 222 tem pouca capacidade de 

armazenamento. Nessa porção centro-sul da área as fraturas são bastante 

espaçadas, em sua maioria fechadas, e de pouca freqüência. Essa pouca 

densidade de fraturas pode caracterizar um maior confinamento da água 

subterrânea. 

Para os furos da zona da baixada é verificada maior variação sazonal em 

todos os furos para o período 1985/1986. A partir do mês de julho de 1986 ocorre 

um declínio do nível d'água, caracterizado pelo período seco e uma maior 

condutividade hidráulica na porção norte da área. 

A piezometria na área de estudo, a partir de medidas de nível d'água em 

alguns furos de sondagens, mostra que o fluxo da água subterrânea tem sentido de 

sul para norte, com o nível freático em torno de cota 480 metros (época da estação 

chuvosa) na parte central do corpo mineralizado. 

No estudo de geofísica realizado na área, em a piezometria mostra também 

uma tendência geral do fluxo da água subterrânea de sul para norte (Saad & 

Chamon, 2002). No entanto, o fluxo no sentido sul, principalmente na zona de 

recarga, não é evidenciado porque não existe informações de furos nessa parte da 

área. 
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6.3 BALANÇO HíDRICO DA ÁREA DE ESTUDO 

6.3.1 Controle Pluviométrico 

o controle pluviométrico da jazida Itataia, com as precipitações medidas em 

milímetros, são apresentadas abaixo durante o período de 1984 a 1988. 

Ano 1984 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acum. 

0,0 41,1 267,6 273,0 128,4 95,0 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 767,7 

Sem chuva no período de agosto a dezembro/84. 

Ano 1985 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acum. 

100,4 170,4 269,6 433,0 70,0 101,3 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 105,7 1.312,6 

Sem chuva no período de agosto a novembro/8S. 

Ano 1986 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acum. 

0,0 244,8 383,8 97,0 58,6 36,0 38,4 26,0 19,0 0,0 3,8 10,3 917,7 

Sem chuva nos meses de janeiro e outubro/86. 

Ano 1987 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acum. 

10,2 26,6 162,0 53,2 8,1 66,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6 331,8 

Sem chuva no período de agosto a outubro/87. 

Ano 1988 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acum. 

63,3 33,8 269,6 321,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688,6 

Sem chuva no período de maio a dezembro/85. 

A precipitação média mensal (mm) para o período de 1984 a 1988 pode ser assim 

sumariada: 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
f 

34,78 103,34 270,52 235,62 53,02 59,82 32,78 5,2 3,8 0,0 0,88 23,92 
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6.3.2 Temperatura 

As temperaturas médias mensais (OC), estimadas por Regressão Linear 

Múltipla (Funceme, 1997) para a região de Itatira-CE são as seguintes: 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

23,2 22,8 21,9 21,9 21,9 21,5 21,4 22,0 22,7 23,3 23,1 23,3 

Fonte: Funceme, 1997. Valores em oCo 

Para a região de Santa Quitéria-CE, as temperaturas médias mensais, 

estimadas por Regressão Linear Múltipla são: 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

27,5 26,8 26,0 25,9 25,9 25,9 26,1 26,9 27,5 28,0 27,9 28,0 

Fonte: FUNCEME, 1997. Valores em oCo 

Para efeito de cálculo consideraremos as temperaturas médias mensais 

estimadas por Regressão Linear Múltipla para a região de Santa Quitéria, já que a 

região de Itatira, zona serrana, embora mais próxima de Itataia (15 km), deve 

apresentar clima mais ameno que área de estudo. 

6.3.3 índice Térmico Anual (I) e Coeficiente "a" 

i=12 

= l:Ji onde e onde 'i - índice térmico mensal 
i=1 

I - índice térmico anual 
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Valores encontrados para li 

'"MES li MES li 

Jan 12,90 Jul 11,93 

Fev 12,41 Ago 12,48 

Mar 11,86 Set 12,90 

Abr 11,79 Out 13,25 

Mai 11,79 Nov 13,18 

Jun 11,79 Dez 13,25 

= 149,53 

o coeficiente "a" é obtido em função do índice térmico, através da equação: 

a = 0,49239 + 1792 x 10-5 , - 771 X 10-7 ,2 + 675 X 10-9 ,3 

a = 3,704849 

6.3.4 Evapotranspiração, Capacidade de Campo e Infiltração 

ETP = 16 (10 T )a . k 
J 

Para ETP = 16 (10 T)a.k ,onde T = temperatura média 
I 

I = índice térmico anua' (149,53) 

a = 3,704849 
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'PiEs T COC) I k P (mmTl 

"JAN 27,5 12,90 1,06 34,78 

I=EV 26,8 12,41 0,95 103,34 

'MAR 26,0 11,86 1,04 270,52 

ABR 25,9 11,79 1,00 235,62 

MAl 25,9 11,79 1,02 53,02 

JUN 25,9 11,79 0,99 59,82 

JUL 26,1 11,93 1,02 32,78 

AGO 26,9 12,48 1,03 5,2 

SET 27,5 12,90 1,00 3,8 

OUT 28,0 13,25 1,05 0,0 

NOV 27,9 13,18 1,03 0,88 

DEZ 28,0 13,25 1,06 23,92 

Período 

Anual 149,53 823,68 

Do cálculo anterior tem-se: 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ETP 147,32 118,01 127,36 122,46 124,91 121,23 128,52 145,14 152,91 171,64 166,15 173,28 

Para o cálculo da capacidade de campo (C) leva-se em conta a Precipitação 

(P) menos a Evapotranspiração (ETP), considerando que o limite de C é de 100 mm. 

Para valores negativos o C é igual a zero (O), a não ser que haja resíduo do P - ETP 

dos meses anteriores (Castany, 1975). 
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Com os dados obtidos de Itataia tem-se as seguintes capacidades de campo: 

,. Cjan -)- P = 34,78; ETP = 147,32 -)- 34,78 - 147,32 = - 112,54 

Então não há retenção de água no solo e Cjan = ·0,00 

,. Para Cfev -)- P (103,34) - ETP (118,01) = - 14,67e C = 0,00. 

67 

r Para Cmarço ~ P (270,52) - ETP (127,36) = 143,16 (excede 43,16 de 100,00 que é a 

capacidade máxima de retenção), então Cmarço = 100,00 

r Para Cabril ~ P (235,62) - ETP (122,46) = 113,16 (excede 13,16 de 100,00 que é a 

capacidade máxima de retenção), então Cabril = 100,00 

).> Para Cmaio ~ P (53,02) - ETP (122,46) = -69,44, (excedido 56,32 (43,16 + 13,16) 

dos dois meses anteriores, de 100,00 que é a capacidade máxima de retenção), então 

Cmaio = 30,46 

,.. Para CjUnhO ~ P (59,82) - ETP (122,46) = - 62,64 (não há mais excesso), então 

Cjunho = 0,00. 

r Para CjUlhO -4 P (32,78) - ETP (126,00) = -93,22 (não há mais excesso então 

Cjulho = 0,00 . 

.,. Para os meses de ago a dez, como os valores de P - ETP são negativos o C = 0,00. 

o cálculo da infiltração efetiva (lef) , mês a mês, resultou nos seguintes dados: 

C fev (0,00) - Cjan (0,00) = 0,00 

'ef(feV) = P - ETPfev (-14,67) - 0,00 = 0,00 

Cmarço (100,00) - Cfev (0,00) = 100,00 

'ef(março) = P - ETPmarço (143,16) - 100,00 = 43,16 

Cabril (100,00) - Cmarço (100,00) = 0,00 

'ef(abril) = P - ETPabril - 113,16 - 100,00 = 13,16 

C maio (30,46) - C abr (100,00) = - 69,54 

'ef(Maio) = P - ETPmaío (-71,89) - (-69,54) = -2,35 = 0,00 

CjUnhO (0,00) - C maio (30,46) = - 30,46 

'ef(Junho) = P - ETPjUnho (-61,41) - (-30,46) = -30,95 = 0,00 

CjUlho (0,00) - C jun (0,00) = 0,00 

'ef(JulhO) = valor negativo = 0,00 

'ef(Agosto) linf(Set) linf(Out) linf(Nov) linf(Dez) = valor negativo = 0,00 
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A tabela 6.1 ilustra os dados e resultados de cálculos para a capacidade de 

campo (C), evapotranspiração real (ETR) ~ infiltração efetiva (lef). 

Tabela 6.1 Cálculo de C, ETR e lef 

-MES T (OC) I K P (mm) ETP P-ETP C (mm) ETR let 
(mm) (mm) (mm) 

JAN 27,5 12,90 1,06 34,78 147,32 -112,54 0,00 34,78 0,00 

FEV 26,8 12,41 0,95 103,34 118,01 -14,67 0,00 103,34 0,00 

MAR 26,0 11,86 1,04 270,52 127,36 146,16 100,00 127,36 43,16 

ABR 25,9 11,79 1,00 235,62 122,46 113,16 100,00 122,46 13,16 

MAl 25,9 11,79 1,02 53,02 124,91 -71,89 30,46 124,91 0,00 

JUN 25,9 11,79 0,99 59,82 121,23 -61,41 0,00 59,82 0,00 

JUL 26,1 11,93 1,02 32,78 128,52 -95,74 0,00 32,78 0,00 

AGO 26,9 12,48 1,03 5,2 145,14 -135,71 0,00 9,43 0,00 

SET 27,5 12,90 1,00 3,8 152,91 -139,94 0,00 12,97 0,00 

OUT 28,0 13,25 1,05 0,0 171,64 -171,64 0,00 0,00 0,00 

NOV 27,9 13,18 1,03 0,88 166,15 -165,27 0,00 0,88 0,00 

DEZ 28,0 13,25 1,06 23,92 173,28 -149,36 0,00 23,92 0,00 

Período 

Anual 149,53 823,68 1.542,65 652,65 56,32 

Sendo a reserva renovável de 0,05632 m3/ano/m2
, de área de recarga e 

considerando essa mesma área, na porção sudoeste da área, como sendo de 

aproximadamente 400 x 250 m, o que equivale a uma superfície de 100.000 m2 

(Figura 6.10), então o cálculo aproximado para a reserva renovável seria de: 

0,05632 x 100.000, resultando no valor de 5.632 m3/ano. 
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Cota (metros) Bloco Diagrama da Área de Estudo Escala aproximada 

Om 100m 200m 300m 400m Soom 

11 
t) Furo de Sondagem 

Zona principal de recarga 

- Fluxo de superfície 

414800mE ------, I Coordenadas UTM (metros) 

9495600mN 

Figura 6.10 - Bloco diagrama da área de estudo com a delimitação da principal 
zona de recarga e do corpo de minério da jazida de Itataia. 
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6.4 Medidas de Nível d'Água 

As medidas mensais diretas de nível d'água(N.A.), nos anos de 1984 a 1987 

através dos furos de sondagens, são listadas nas Tabelas 6.1 e 6.2 e as médias 

anuais desses dados são mostradas nas Tabelas 6.3 a 6.6 e no mapa de localização 

da Figura 6.11. A cota do nível freático médio na zona da baixada está em torno 

de 450 e 455 metros e na zona da serra apresenta-se muito variável, com valores 

médios compreendidos entre as cotas 490 e 455 metros. 

Nos anos de 1984 a início de 1988, a estação chuvosa ocorreu de janeiro a 

julhO com precipitações máximas nos meses de março e abril, correspondendo a 

384 e 433 milímetros, respectivamente (Figura 2.4). Para o período de 1984 a 1987 

a média anual foi de 791 milímetros. 

Tabela 6.2 - Dados Mensais de Medidas de Nível d'Água 

Furo Cota Cotas Mensais de Nível d'Agua (m) - Ano 1984 

Furo(m) mai jun jul ago set out nov dez 

*203 572,670 - 482,21 482,74 483,09 483,33 483,27 483,27 483,62 

*204 571,262 - 487,34 486,83 486,87 486,92 486,96 486,99 487,04 
*205 550,462 - 472,18 472,59 471,65 471,37 471,16 471,52 472,31 
*219 539,334 - - - - - 445,93 445,68 445,42 
*222 514,461 - - - - - - 468,77 465,93 
*223 548,335 - - - - - 523,35 523,41 523,39 
*250 530,069 - - - - - 452,86 451,73 451,23 

44 469,76 - - - - - - 446,69 446,12 
78 470,85 450,35 451,32 452,14 453,10 453,66 452,13 454,37 454,42 

165 465,70 - - - - - - 455,22 454,88 
176 483,883 - - - - - - 450,26 449,37 
177 479,705 - - - - - - 453,08 453,01 
191 458,197 445,70 446,60 447,04 447,18 447,19 447,15 447,18 446,83 
194 461,408 446,41 447,40 447,59 447,50 447,41 447,33 447.15 446,94 
232 465,933 - - - - - - 447.26 457,27 

234 492,644 - - - - - - 457.55 453,74 
242 474,929 - - - - - - 453,94 448,12 
256 475,085 - - - - - - 449.48 448,46 
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Tabela 6.2 - Dados Mensais de Medidas de Nível d'Água (continuação) 

-Furo Cota Cotas Mensais de Nível d'Agua (m) - Ano 1986 
Furo (m) 

jan mar abr jun jul ago out nov dez 

*110 531,67 481,14 481,74 482,16 486,98 487,07 484,83 484,37 483,82 483,52 

*203 572,670 484,61 483,68 483,66 489,81 492,12 493,27 493,57 493,45 493,38 

*204 571,262 488,02 487,01 487,00 490,76 489,61 489,61 489,12 488,16 487,82 

*205 550,462 472,40 472,80 472,85 473,69 473,64 474,37 474,34 474,01 474,06 

*219 539,334 445,09 445,27 446,52 449,33 448,64 449,21 447,60 446,90 446,68 

*222 514,461 465,80 482,25 492,14 497,42 497,81 497,91 498,20 497,61 497,87 

*223 548,335 523,39 533,70 535,63 533,23 531,29 530,18 529,81 529,50 529,45 

*250 530,069 450,86 451,81 453,96 459,02 456,72 454,97 453,19 453,80 453,70 
44 469,76 445,68 455,57 446,88 451,19 450,46 449,90 449,33 448,51 448,18 
78 470,85 454,21 454,87 455,25 456,85 457,61 458,48 458,55 458,31 458,23 

165 465,7 454,75 449,88 455,97 457,70 458,17 457,52 457,25 456,92 456,78 
176 483,883 449,08 453,25 449,60 455,54 455,32 455,03 455,03 453,92 453,55 

177 479,705 453,03 446,81 452,80 453,54 456,62 457,77 457,77 458,13 458,14 
191 458,197 446,68 447,33 448,40 451,38 451,70 451,74 451,59 451,35 451,23 

194 461,408 446,82 447,85 447,24 451,96 451,94 451,82 451,58 451,15 451,02 

232 465,933 456,95 460,45 461,20 460,74 461,08 461,37 461,06 - -
234 492,644 453,67 453,42 453,84 456,42 456,78 456,81 456,72 456,28 456,68 

242 474,929 457,22 447,85 448,97 453,24 452,55 452,03 451,49 450,61 450,21 

247 472,483 457,22 460,22 460,24 - 460,66 461,36 461,41 461,22 461,10 

256 475,085 447,86 447,85 448,64 454,32 454,03 453,72 453,18 452,25 452,04 
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Tabela 6.2 - Dados Mensais de Medidas de Nível d'Água (continuação) 

Furo Cota Cotas Mensais de Nível d'Agua (m) - Ano 1986 
Furo (m) 

fev mar Abr 
*110 531,67 - 486,06 488,26 
*203 572,670 - 492,69 494,68 
*204 571,262 487,42 - 491,01 
*205 550,462 474,15 474,71 
*219 539,334 445,18 448,88 
*222 514,461 493,54 499,13 
*223 548,335 530,54 536,25 
*250 530,069 453,32 458,79 

44 469,76 447,89 449,76 
78 470,85 457,75 458,32 

141 483.54 452,79 453,03 
146 469,06 - -
165 465,7 456,88 457,90 
171 457.50 449,94 450,53 
176 483,883 453,28 454,33 
177 479,705 458,01 457,94 
178 473.723 454,92 456,64 
182 455,05 - -
183 462,098 451,69 452,55 
188 459,874 453,68 455,93 
190 464,753 451,69 455,75 
191 458,197 451,35 453,98 
192 463,053 455,14 457,36 
194 461,408 450,84 452,36 
201 455,779 - 453,36 
230 458,569 - 451,72 
233 459,062 - -
234 492,644 455,81 456,83 
241 452,572 - -
242 474,929 449,95 451,90 
247 472,483 460,91 461,36 
254 471,954 - -
256 475,085 451,56 453,32 

sem medida de N.A. 
*110 furos zona elevada 

44 furos zona baixada 

473,52 
449,88 
498,99 
534,70 
462,79 
451,25 
460,05 
456,25 

-
458,85 
452,18 
456,74 
459,77 
458,94 

-
454,48 
457,14 
457,07 
455,15 
458,75 
453,38 
455,56 
454,25 

-
457,65 

-
453,54 
461,97 

-
455,49 

mai jul ago set 
487,29 486,60 485,46 484,92 
495,52 497,51 497,63 497,51 
490,99 492,43 492,25 492,09 
473,67 474,39 474,14 474,32 
449,72 449,15 448,39 447,98 
498,82 498,91 498,78 498,69 
533,01 530,75 530,13 529,94 
460,54 457,75 455,91 455,59 
451,10 450,80 450,63 449,58 
460,02 460,26 460,26 460,13 
456,74 456,88 456,70 456,54 
453,99 453,83 453,14 453,16 
458,20 459,05 458,00 457,90 
452,06 452,12 451,81 451,67 
456,85 456,71 456,40 456,12 
461,47 461,59 461,64 461,58 
460,89 461,04 460,67 460,42 
450,34 450,05 449,60 449,40 
454,54 454,28 454,13 454,04 
456,98 - - 455,69 
457,19 457,19 456,93 456,83 
455,36 454,61 454,61 454,35 
458,34 458,02 457,64 457,38 
453,60 452,99 452,99 452,46 
454,90 454,41 453,45 453,14 
453,84 453,51 452,84 452,41 
454,34 453,68 452,86 452,48 
457,96 457,77 457,72 457,70 
449,87 449,35 448,81 448,59 
453,29 452,44 451,96 451,72 
462,72 463,05 463,22 463,04 
465,70 464,54 463,80 462,75 
455,34 455,08 454,61 454,37 

nov dez 
484,51 483,78 
497,38 496,34 
491,86 490,78 
474,43 473,58 
447,60 446,41 
498,30 491,29 
529,68 529,30 
455,07 454,04 
449,09 448,46 
459,80 459,38 
456,28 455,75 
452,79 452,69 
457,66 457,37 
451,44 451,25 
455,55 454,92 
461,35 461,26 
459,71 459,18 
449,16 448,94 
453,88 453,68 
455,41 455,26 
456,56 456,21 
454,13 453,97 
457,06 456,82 
452,59 452,30 
452,87 452,64 
452,08 451,78 
452,44 451,75 
457,41 448,09 
448,31 450,55 
451,25 462,36 
462,77 461,27 
462,11 452,99 
453,81 -
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Tabela 6.2 - Dados Mensais de Medidas de Nível d'Água (continuação) 

-Furo Cota Furo (m) Cotas Mensais de Nível d'Agua (m) Ano 1987 

*110 531.67 
- *203 572,670 

*204 571,262 
*205 550,462 
*219 539,334 
*222 514,461 
*223 548,335 
*250 530,069 

44 469,76 
78 470,85 

141 483,54 
165 465,7 
171 457.50 
176 483,883 
177 479,705 
178 473.723 
182 455,05 
183 462,098 
190 464,753 
191 458,197 
192 463,053 
194 461,408 
201 455,779 
230 458,569 
241 452,572 
242 474,929 
247 472,483 
254 471,954 

sem medida de N.A. 
*110 furos zona elevada 

44 furos zona baixada 

fev 
483,33 
495,57 
490,00 
474,01 
445,78 
478,76 
529,19 
453,45 
447,42 
458,75 
455,07 
456,92 
451,00 
454,15 
460,46 
458,50 
448,82 
453,37 
455,78 
453,86 
456,31 
451,91 
452,30 
451,38 
447,71 
449,59 
461,68 
460,00 

mai ago nov 
483,06 482,51 482,30 
494,72 493,77 492,99 
488,87 487,72 487,00 
474,21 474,53 474,29 
445,60 445,34 445,21 
473,81 466,66 464,71 
530,66 529,23 530,41 
453,75 452,89 452,50 
447,80 446,68 446,08 
458,73 457,27 456,72 
454,84 453,96 453,57 
457,02 456,65 456,07 
450,79 450,54 450,41 
453,60 452,70 452,16 
460,05 459,50 459,06 
457,91 456,31 455,61 
448,48 448,02 447,56 
453,03 452,39 451,90 
455,37 454,52 454,01 
453,94 453,66 453,66 
455,94 455,24 454,61 
451,67 450,99 450,64 
452,14 451,43 451,12 
451,25 451,06 451,12 
447,58 447,04 446,68 
449,28 448,51 447,99 
461,08 459,84 -
458,64 456,80 456,07 
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Tabela 6.3 - Média Anual de N.A. no Ano de 1984 

Furos/84 UTMI11E UTMmN Cota Furo (m) Cota NA (m) 

*203 414106 9495791 572.67 483.07 - *204 414049 9495789 571.262 486.99 
*205 414052 9495731 550.462 471.82 

- *219 414087 9495592 539.334 445.67 
*222 414432 9495497 514.461 467.35 
*223 413974 9495585 548.335 523.38 
*250 414206 9495485 530.069 451.94 

44 414708 9495682 469.76 446.40 
78 414451 9496234 470.85 452.68 

165 414810 9495914 465.7 455.05 
176 414516 9496067 483.883 449.81 
177 414458 9496121 479.705 453.04 
191 413934 9496380 458.197 446.85 
194 414159 9496390 461.408 447.21 
232 414805 9496026 465.933 452.26 
234 414699 9495851 492.644 455.65 
242 414934 9495695 474.929 451.03 -
256 414512 9496179 475.085 448.97 

Período: Julho a Dezembro 

Tabela 6.4 - Média Anual de N.A. do Ano de 1985 

Furos/85 UTMmE UTMmN Cota Furo (m) Cota NA (m) 

*110 414283 9495631 531.67 483.95 
*203 414106 9495791 572.67 489.72 
*204 414049 9495789 571.262 488.34 
*205 414052 9495731 550.462 473.57 
*219 414087 9495592 539.334 447.24 
*222 414432 9495497 514.461 491.89 
*223 413974 9495585 548.335 530.68 
*250 414206 9495485 530.069 454.22 

44 414708 9495682 469.76 449.52 
78 414451 9496234 470.85 456.92 

165 414810 9495914 465.7 456.10 
176 414516 9496067 483.883 453.36 
177 414459 9496121 479.705 454.95 
191 413934 9496380 458.197 450.15 
194 414159 9496390 461.408 450.15 
232 414805 9496026 465.933 460.40 
234 414699 9495851 492.644 455.58 
242 414934 9495695 474.929 451.57 
247 414624 9496186 472.483 460.42 
256 414512 9496179 475.085 451.54 

, 
Penado: Jan I Mar I Abr I Jun I Jull Ago I Out / Nov I Dez 

Prof./Furo (m) 

260 
231.87 
249.92 

200.3 
200 

200.10 
176.32 
300.09 
300.23 
320.16 

300 
252.43 
129.81 
144.77 

300 
340.81 

350.2 
300.25 

Prof. Furo 

249.77 
260 

231.87 
249.92 
200.3 

200 
200.10 
176.32 
300.09 
300.23 
320.16 

300 
252.43 
129.81 
144.77 

300 
340.81 

350.2 
300.34 
300.25 
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Tabela 6.5 - Média Anual de N.A. no Ano de 1986 

Furos/86 UTMmE UTMmN Cota Furo (m) Cota NA (m) Prof. Furo - *110 414283 9495631 531.67 485.86 249.77 
*203 414106 9495791 572.67 496.16 260 
*204 414049 9495789 571.262 491.10 231.87 - *205 414052 9495731 550.462 474.10 249.92 
*219 414087 9495592 539.334 448.13 200.3 
*222 414432 9495497 514.461 497.38 200 
*223 413974 9495585 548.335 531.58 200.10 
*250 414206 9495485 530.069 457.09 176.32 

44 414708 9495682 469.76 449.84 300.09 
78 414451 9496234 470.85 459.52 300.23 

141 414063 9496046 483.54 455.66 260.6 
146 413832 9496147 469.06 453.26 200 
165 4148110 9495914 465.7 457.98 320.16 
171 413820 9496373 457.5 451.44 200 
176 414516 9496067 483.883 455.65 300 
177 414459 9496121 479.705 460.51 252.43 
178 414286 9496168 473.723 459.16 230 
182 413646 9496422 455.05 449.58 100.09 
183 413939 9496266 462.09 453.69 150.36 
188 414046 9496385 459.874 456.15 131.94 
190 414168 9496278 464.753 456.15 191.09 
191 413934 9496380 458.197 454.17 129.81 
192 414223 9496337 463.053 457.39 161.11 
194 414159 9496390 461.408 452.61 144.77 
201 413815 9496487 455.779 453.79 112.89 
230 413870 9496546 458.569 452.80 150 
233 413752 9496542 459.062 452.92 206.03 
234 414699 9495851 492.644 456.32 340.81 
241 413583 9496475 452.572 449.25 180 
242 414934 9495695 474.929 453.16 350.2 
247 414624 9496186 472.483 462.26 300.34 
254 413611 9496024 471.954 461.98 200.84 
256 414512 9496180 475.085 454.20 300.25 

Período: Fev / Mar / Abr / Mai / Jul/ Ago / Set / Nov / Dez 
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Tabela 6.6 - Média Anual de N.A. no Ano de 1987 

Furos/87 UTMmE UTMmN Cota Furo (m) Cota NE (m) 

*110 414283 9495631 531.67 482.80 
*203 414106 9495791 572.67 494.26 
*204 414049 9495789 571.262 488.40 
*205 414052 9495731 550.462 474.26 
*219 414087 9495592 539.334 445.48 
*222 414432 9495497 514.461 470.98 
*223 413974 9495585 548.335 529.87 
*250 414206 9495485 530.069 453.15 

44 414708 9495682 469.76 447.00 
78 414451 9496234 470.85 457.87 

141 414063 9496046 483.54 454.36 
165 414810 9495914 465.7 456.66 
171 413820 9496373 457.5 450.68 
176 414516 9496067 483.883 453.15 
177 414459 9496121 479.705 459.76 
178 414286 9496168 473.723 457.08 
182 413646 9496422 455.05 448.22 
183 413939 9496266 462.09 452.67 
190 414168 9496278 464.753 454.92 
191 413934 9496380 458.197 453.78 
192 414222 9496337 463.053 455.52 
194 414159 9496390 461.408 451.30 
201 413815 9496487 455.779 451.75 
230 413870 9496546 458.569 451.20 
241 413583.4 9496475 452.572 447.25 
242 414934 9495695 474.929 448.84 
247 414624 9496186 472.483 460.90 
254 413611 9496024 471.954 457.88 

Período: Fev / Mai / Ago / Nov / Dez 
*203 - Furos zona elevada (sul e centro-sul da área) 
44 - Furos zona da baixada (norte da área) 

N.A. - nível d'água 
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JAZIDA DE ITATAIA 

MAPA DE lOCALIZAÇÃO DE FUROS COM MEDIDAS DE NíVEL D'ÁGUA 

413600 413800 414000 414200 414400 414600 414800 

metros 

o 100 200 300 400 500 

Escala 

~500,---
~ Curva de Nível (metros) 

250 
() Furo de sondagem com medida de N.A . 

9495400 -----, 
Coordenadas UTM (metros) 

413600 

Figura 6.11 - localização de furos com medidas de N.A. (1984-1 987) 
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No levantamento geofísico realizàdo em 2002 as sondagens elétricas 

permitiram definir as profundidades do nível de água para cada local investigado, 

cujos valores encontrados se situam entre um mínimo de 5 metros e um máximo de 

60 metros, com um valor médio de 30 metros para toda a área investigada, conforme 

mostrado na Tabela 6.7. Cada sondagem das colunas geoelétricas corresponde à 

localização de um furo de sondagem (Figura 6.12). 

Tabela 6.7 Furos com Sondagens Elétricas e Cotas do N.A. 

UTMmE UTMmN Cota Furo Cota NA Prof. NA Sondagem N.o Furo 
(m) (m) (m) Elétrica 

414815.580 9495802.398 454.84 437 18 13 179 
414298.212 9495943.370 524.01 516 8 15 103 
414016.823 9495872.999 528.99 499 30 17 47 
413802.059 9495633.503 559.47 556 3 20 41 
413908.791 9495752.907 558.72 547 12 21 35 
414136.294 9495764.040 561.12 501 60 22 33 
414254.848 9495656.991 533.37 503 30 23 31 
414373.097 9495550.367 527.28 492 35 24 17 
414707.781 9495681.805 469.76 430 40 25 44 
414601.098 9495562.567 510.74 481 30 26 38 
414491.848 9495442.569 477.21 427 50 27 50 
414147.935 9495538.705 531.88 529 3 28 37 
414359.222 9495775.831 563.87 524 40 29 6 
414471.013 9495896.380 547.59 516 32 30 48 
414536.350 9495728.380 515.83 488 28 31 88 
414696.465 9495907.301 499.41 459 40 33 49 
413561.985 9495852.289 508.45 463 45 37 291 
413539.684 9496302.450 458.85 439 20 1 63 
413646.283 9496421.916 455.05 435 20 2 182 
413820.525 9496373.089 457.50 417 40 4 171 
413992.823 9496325.073 461.87 424 38 5 133 
413885.765 9496206.080 464.25 432 32 6 126 
413778.378 9496087.716 472.64 413 60 7 174 
413659.160 9496195.068 466.01 454 12 8 159 
414222.614 9496337.277 463.05 443 20 9 192 
414340.008 9496227.140 471.22 444 27 10 186 
414458.630 9496120.899 479.70 422 58 11 177 
414576.747 9496013.834 490.10 460 30 12 161 
414064.274 9496164.978 470.95 432 39 14 163 
414124.369 9495991.716 498.40 448 50 16 170 
413896.412 9495979.702 495.91 484 12 18 226 
414231.273 9496110.494 479.85 468 12 19 195 
414684.467 9496131.645 470.46 465 5 34 259 
413669.639 9495969.979 485.55 466 20 36 238 

N.A.: Nível d'Água 

~) 

-j 

-j 

j 

... ) 

.J 
.' ....J 

.J 

...J 
...J 

J 

J 

J 

...J 

..J 
J 

..J 

....J 

.J 

....J 

._j 

-.. ../ 

j 

.../ 

.../ 

. .j" 

J 

.....J 

-.../ 

.j" 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 79 

.. _.J .... ... .. . .1. .. . ... J .... _ ._ ... ... __ ._l_._. ___ --'----,;:----, 

9496400 

metros 

o 100 200 300 400 500 

490 
"'---- CURVA DE NíVEL (metros) 

19 
() FUROS COM SONDAGEM ELÉTRICA 

9495400 -----" 
I COORDENADAS UTM (metros) 
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Figura 6 .12 - Localização de furos com sondagem elétrica 
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7 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

7.1 - Parâmetros Geotécnicos 

Os estudos geotécnicos na área de estudo visaram a obtenção de elementos 

que definissem o aspecto geológico-geotécnico do maciço da Jazida de Itataia, onde 

foram obtidos parâmetros de alteração, fraturamento, RQD (Rock Quality 

Designation), descontinuidades e ângulos de fraturas. A percolação da água 

subterrânea pode ocorrer nas zonas de alteração e fraturamento até profundidades 

onde se verifica o fenômeno de alargamento das fraturas, ou fragmentação das 

rochas, e tal fato contribui sobremaneira para a caracterização hidrogeológica. 

O estado de alteração das rochas, estabelecido pela apreciação 

macroscópica das suas propriedades físico-químicas, foi definido mediante os graus 

A1, A2 e AJ, descritos como se segue: 

A1 - rocha sã ou praticamente sã, onde inexistem indícios de alteração física 

ou química dos minerais; 

A2 - rocha medianamente alterada, onde se verifica alteração marcante dos 

minerais e diminuição da resistência da rocha em relação à anterior; 

AJ - rocha muito alterada, com minerais alterados que mascaram a cor 

original da rocha. As bordas dos fragmentos são quebradas pela pressão dos 

dedos. 

As fraturas, no estudo geotécnico, são classificadas como todos os tipos de 

descontinuidades naturais de um meio rochoso: juntas, diáclases, falhas, fraturas de 

alívio e fissuras, de modo geral abertas (não soldadas). O grau de fraturamento foi 

delimitado nos testemunhos de sondagem, pela freqüência de fraturas, por metro 

linear, em zonas de domínios estabelecidos, e foi agrupado em 5 graus, como 

mostra o Quadro 7.1. 

O autor supõe que a percolação da água subterrânea ocorra nas zonas de 

alteração e fraturamento das rochas, até profundidades onde houve o fenômeno 

cárstico, ou seja, de alargamento das fraturas por dissolução. Essa perco/ação 

pode, no entanto, ser reduzida se houver colmatação das fraturas por material silte

argiloso. 
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Quadro 7.1 - Fraturas 

GRAU N.o FRATURAS/METRO CARACTERISTICA DA ROCHA 

Fi O a 5 fraturas rocha pouco fraturada 

F2 6 a 10 fraturas rocha medianamente fraturada 

F3 11 a 15 fraturas rocha fraturada 

F4 16 a 20 fraturas rocha muito fraturada 

F5 > 20 fraturas rocha extremamente fraturada ou fragmentada 

Fonte: IPT (1981) 

A classificação do RQD - Rock Quality Designation - está intimamente 

relacionada com a freqüência de fraturas e o estado de alteração da rocha. O trecho 

de testemunhos de furos de sondagem utilizado para a obtenção desse parâmetro 

foi o mesmo para o grau de fraturamento. O RQD é expresso em porcentagem e o 

seu valor é dado pelo quociente da somática dos pedaços de testemunhos maiores 

que 10 em dividido pelo comprimento considerado, multiplicado por 100 (Quadro 

7.2). 

Quadro 7.2 - RQD 

VALORES DE RQD GRAU QUALIDADE DA ROCHA 

100 ~ RQD > 90% Q1 excelente 

90 ~ RQD > 75% 02 boa 

75 ~ ROD> 50% 03 regular 

50 ~ ROD > 25% 04 má 

25 ~ ROD ~ 0% Q5 muito má 

Fonte: IPT (1981) 

RQD 
"" comp. pedaços test. maior que 10 cm = ~ x100 

comp. dOlrecho considerado 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 82 

7.2 Classes de Maciço de Rocha 

A partir da conjugação dos parâmetros geotécnicos as rochas da área de 

estudo foram divididas em três classes de maciço e as características 

correspondentes à cada classe são as seguintes: 

Classe I caracteriza um maciço são ou praticamente são, pouco ou 

medianamente fraturado, com valores de RQD acima de 50%. Os parâmetros 

envolvidos são os de alteração Al, fraturamentos Fl, a F3, e RQD Ql a 03. Nesse 

tipo de rocha praticamente não existe a condutividade hidráulica, pois existem 

pouquíssimas fraturas abertas. 

Classe 11 - possui qualidades geotécnicas intermediárias às do maciço classe I e 

classe 111. O maciço pode ser praticamente são, exibindo neste caso altos graus de 

fraturamento e RQD. Ou medianamente alterado, com graus variáveis de 

fraturamento e RQD. Os parâmetros são de alteração A1 e A2, conjugados com os 

graus de fraturamento Fl a F4 e RQD Ql a Q5. A condutividade hidráulica é 

condicionada pelas fraturas e trechos fragmentados. 

Classe 111 - esta classe caracteriza um maciço rochoso com qualidades 

geotécnicas pobres, isto é, o maciço está alterado, muito fraturado e com baixos 

valores de ROD. Os parâmetros que constituem esta classe são de alteração AJ e 

fraturameno F 4-F5 e RQD Q4-Q5, podendo haver ainda combinações de graus de 

alteração A1/A2 com fraturamento FJF5 e RQD QJQ5. A condutividade hidráulica é 

caracterizada pelas fraturas e trechos fragmentados, porém as mesmas podem ser 

colmatadas por material silte-argiloso e reduzir a condutividade. 

As três classes de maciço foram plotadas em seções verticais, a partir dos furos 

de sondagens, levando-se em conta as correlações das seções geológicas verticais 

correspondentes. 

Os tipos e condições geotécnicas dos diversos materiais e das descontinuidades 

do maciço rochoso se encontram descritos a seguir: 

--I 
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Solo de alteração de rocha - corresponde a uma camada de solo de alteração de 

rocha que se distribui superficialmente com espessuras variáveis de acordo com a 

configuração topog~áfica. Nas áreas topograficamente mais elev~das, situadas na 

parte sul, encontram-se suas menores espessuras com cerca de 5 metros, embora, 

localmente verifiquem-se espessuras que podem atingir cerca de 20m. Nestes 

locais, o solo é originado da decomposição de mármores e restritamente de 

colofanitos e corpos pegmatóides quartzo-feldspáticos. Sua composição 

granulométrica é constituída predominantemente por material silte-arenoso e 

secundariamente por silte-argiloso com fragmentos de rocha milimétricos a 

centimétricos. Na faixa correspondente ao sopé da elevação estão situadas as 

maiores espessuras desse solo, com cerca de 20 metros. Origina-se da alteração 

in situ de biotita-gnaisse, constituindo-se basicamente por material silte-argiloso com 

fragmentos de rocha. Mais ao norte da área, correspondendo à topografia de 

planície, a camada de solo possui espessura média em torno de 8 metros. Origina

se da alteração de rochas gnáissicas, predominantemente biotita-gnaisse e granada

biotita-gnaisse. Sua granulometria é silte-argilosa com fragmentos de rocha 

milimétricos a centimétricos. 

Descontinu!dades - Na geotecnia o conceito de descontinuidade envolve os 

termos fraturas e falhas, que são usados de modo amplo para designar as quebras 

na rocha. Estão excluídas desse conceito aquelas estruturas associadas às orienta

ções dos minerais na matriz, tais como: . xistosidade, foliação, lineação e 

acamamento. As descontinuidades foram identificadas nos levantamentos 

geológico-geotécnicos das paredes das galerias e nos furos de sondagens, 

classificadas em tipos de acordo com as características referentes ao estado de 

alteração das paredes. 

• Fraturas tipo Rocha x Rocha (FRXR) - Este tipo de fratura possui paredes 

sãs ou praticamente sãs , geralmente apresentam-se fechadas e não possuem 

material de preenchimento. A abertura, quando aparece, é da ordem apenas de 

milímetros. Sua extensão varia de decímetros a metros. Localizam-se de 

preferência em meio ao maciço rochoso são ou praticamente são, 

correspondente ao grau de alteração A 1 . 
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•. Fraturas com paredes alteradas e sem preenchimento (FANP) 

Geralmente localizam-se em meio a um maciço alterado correspondendo 

ao grau de alteração A3 ou secundariamente A2., e suas paredes 

encontram-se separadas de alguns milímetros a centímetros sem material 

de preenchimento. 

• Fratura com paredes alteradas e com preenchimento (FAPA) - Neste tipo 

de descontinuidade ressalta-se nas paredes das galerias devido a sua espessura 

que atinge até decímetros e seu preenchimento é proveniente da alteração da 

própria rocha englobando lâminas de argila. Deve-se entender e manter suas 

características ao longo do maciço rochoso medianamente alterado ou muito 

alterado com graus de alteração A2. e A3, respectivamente. Estima-se que 

devam atingir até as cotas mínimas de 450 m na área das galerias. 

Nos trechos de testemunhos de furos de sondagem ainda podem ocorrer 

zonas fragmentadas preenchidas com argila (ZFPA), em rochas bastante alteradas 

de grau ~, e zonas não preenchidas (ZFNP) em rochas com grau de alteração A3 

ou A;A2. São nessas zonas onde a condutividade hidráulica deve ser maior nos 

níveis não preenchidos por argila. 

o levantamento das características hidrogeotécnicas do maciço rochoso da 

área de estudo foi feito através de medidas de nível d'água em furos de sondagens 

e em piezômetros e ainda ensaios de bombeamento (um de longa duração e outro 

de curta duração). 
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8 - ANÁLISE TECTÔNICA 

A área de estudo foi objeto de várias análises estruturais, realizados em anos 

anteriores, através de mapeamentos geológicos de superfície e correlacionados com 

a geofísica (eletroresistividade e VLF) e descrição de testemunhos de sondagens. 

A estrutura geral nessa área consiste de grandes dobras recumbentes (com 

pequenas dobras parasíticas nos flancos), em um pacote de mármores mais ou 

menos puros, intercalados em rochas gnáissicas truncadas por corpos pegmatóides 

esparsos, que foram onduladas coaxialmente em vasta e suave antiforme, em cujo 

flanco sul se alojou a zona mineralizada. 

Na área são individualizadas três tipos de dobras: o primeiro tipo, da fase Fl, 

sendo a mais antiga e reconhecível nos mármores, consiste de dobras decimétricas 

a métricas recumbentes isoclinais fechadas, com planos axiais mergulhando para 

sul. Essas dobras são parasitas de dobras maiores, integrando um único flanco 

normal de vasta dobra recumbente deitada para sul. As camadas com maior 

quantidade de silicatos mostram a foliação de tipo plano-axial, definida pela 

orientação planar de minerais e agregados minerais, denunciando dobramento 

sincrônico ao metamorfismo regional (fácies anfibolito). 

o segundo tipo de dobras (F2) é nitidamente posterior às recumbentes, de 

uma segunda fase de deformação, e corresponde a dobras suaves e fechadas, 

. decimétricas a decamétricas, com planos axiais subverticais e eixos orientados 

segundo a direção E-W, sendo praticamente coaxiais com as dobras F1. 

A terceira fase de dobramento (dobras cruzadas, F3), consiste de ondulações 

suaves de planos axiais subverticais e eixos NW (predominantes) e NE (ocasionais), 

ondulando ligeiramente os flancos das dobras da fase F2. Esses eixos parecem 

indicar um novo regime tectônico na área, não compatível com a ação de tensão 

principal N-S, ou NNW-SSE, que é diferente daqueles das fases de dobras 

anteriores (Fl e F2). 
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As fraturas dos mármores mostram quatro famílias cujas orientações médias 

são N5°E, N35°E, N45°W e N75°E, todas verticais. A explicação destas quatro 

famílias não formarem ângulos diedros simétricos, seria pelo fato de não terem se 

desenvolvido todas no mesmo instante, mas aos poucos em um intervalo de tempo. 

A assimetria não é tão acentuada, pois se pode distinguir duas famílias conjugadas 

(N5°E e N75°E) com as bissetrizes aproximadas representadas pelas outras duas 

(N35°E e N45°W). 

A relação de freqüências entre os tipos de fraturas, na área de estudo, obtida 

a partir das paredes das galerias G-1, G-2 e G-3, situadas na metade sul da área de 

estudo e nas cotas 480 e 495 metros, mostra os diferentes estados de alteração da 

rocha, bem como suas atitudes preferenciais (Tabela 8.1). 

A análise dessas fraturas indica que as do tipo rocha x rocha possuem 

freqüências bem mais elevadas que as demais em maciço de rocha medianamente 

ou pouco alterada, e as fraturas com paredes alteradas, e com preenchimento, 

possuem freqüências bem menores que os demais tipos. 

Nas orientações espaciais de cada tipo de fratura, nota-se que há quatro 

famílias predominantes, cujas atitudes são: NO-15°E/vertical; N40-50oE/vertical; 

N30-35°W/82°NE e N85-90oW/vertical. Na análise das fraturas pode-se 

distinguir uma certa simetria entre elas, pois as famílias NOO-15°E e N85-90OW 

conjugam-se formando bissetrizes representadas aproximadamente pelas outras 

duas direções de N40-50oE e N30-35°W. 

Em outros locais de afloramentos da área de estudo, as fraturas dos 

mármores mostram quatro famílias cujas orientações médias são N5°E, N35°E, 

N45°W e N75°E, todas verticais, que são ligeiramente correlacionadas às 

anteriores. São fraturas seladas, vez ou outra com preenchimento filonar de calcita, 

quartzo-feldspato ou colofana. Os espaçamentos das juntas são variáveis de local 

para local e as densidades chegam ao máximo de 10 - 201m, com média de 0,5 -

11m linear. As quatro famílias não formam ângulos diedros simétricos e, por sua 

vez, não devem ter se desenvolvido todas no mesmo instante, mas aos poucos em 

um certo intervalo de tempo. A assimetria não é tão acentuada, onde são distintas 
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as duas famílias conjugadas N5°E e N75°E, com bissetrizes aproximadas das 

outras duas direções de N35°E e N45OW. 

Tabela 8.1 - Relação de fraturas nas galerias 

Local Cotas Grau Tipos de Fraturas 
galeria (m) Alteração RochaxRocha Paredes alteradas sem Paredes alteradas com 

preenchimento preenchimento 
%rel. Atitude %rel. Atitude % reI. Atitude 

demais preferencial demais preferencial demais preferencial 
tipos tipos tioos 

G-1 480 A3/A2 23% N05-15E1vert 68% N25-35W/82NE 9% 
N0-1OW/28NE 
N30-40E/80SE 
N60-7OW170NE 

G-2 495 A21A1 56% N45-55E1vertical 29% N45-55Wlvertical 15% 
N55-65W/67NE 

G-3 481 A1/A3 62% N0-15E1vertical 36% N85W/87SW 2% 
N30-40E/65SE N25-35E/50SE 
N10-20W/50NE N50-6OW/57NE 

G-1 - - 48% N0-15E1vertical 44% N30-35W/82NE 2% E-Wlvertical 
G-2 N15-30W/50NE N75-9OW172SW N35-55E1vert 
G-3 N40-50Elvertical N05-25W/15-

25NE 
N15-25W170-
80NE 

Fonte: adaptado do IPT (1981) 

As famílias do par conjugado N5°E e N75E e as bissetrizes aproximadas de 

N35°E e N45OW, são condizentes com o mesmo regime de deformação da fase de 

dobramento F3 na área de estudo. Sendo planares, as juntas teriam se 

desenvolvido tardiamente nesse evento de deformação. 

f Outros dados de fraturas foram obtidos durante o mapeamento do corpo 

principal de minério da jazida, para um projeto da cava até a cota 480 metros, nas 

galerias, testemunhos de sondagem e levantamentos geofísicos. O traçado do pit 

da cava foi dividido em setores, que representam as áreas de influência do 

fraturamento sobre o trecho de talude considerado (Mendonça, 1986). Desse 

estudo concluiu-se que no corpo principal de minério, porção centro-sul da área de 

estudo, 70% das falhas dominantes coincidem com as fraturas mais freqüentes 

(Tabela 8.2). No total há 50% de correlações, quais sejam: 
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Tabela 8.2 - Relação das Fraturas e Falhas na Zona de Minério 

FRATURAS FALHAS 

* N47°E - 700 SE B N44°E - 600 SE + 

* N82°W - 35°NE B N86°W - 400 N E + 

* N800E - 700 SE B N800E - 65°SE + 

* N35°E - 700 SE N72°W - 600NE + 

* N32°E - 800SE 

N28°E - 300SE N300W - 600SW 

N85°W - 500SW N38°E - 58°NW 

N85°E - 100SE B N82°E - 38°SE 

N83°E - 55°NW N58°E - 700NW 

N85°E - 800NW 

* fraturas mais freqüentes 
+ falhas mais freqüentes 

~ correlação 
Fonte: Mendonça (1986) 
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Um levantamento mais recente de fraturas foi realizado pelo autor na porção 

sudoe~te da área de estudo, zona de carstificação mais desenvolvida e que se 

associa à recarga principal, e estão resumidas na Tabela 8.3. Estes dados foram 

representados nos diagramas das Figuras 8.1 e 8.2, para o grupo de todas as 

fraturas e para o grupo das fraturas abertas e longas, respectivamente. As feições 

das fraturas fotogeológicas, nesse mesmo setor da área de estudo, são mostradas 

na fotografia aérea da Figura 8.3. 

A persistência das fraturas, denominadas de longas e médias, é uma 

expressão de sua continuidade ininterrupta ao longo de sua extensão na horizontal e 

na vertical. Portanto, as fraturas longas são classificadas como as que se estendem 

além da exposição do afloramento e as médias as que visivelmente terminam dentro 

da rocha no afloramento. As fraturas curtas seriam aquelas que terminam de 

encontro a outras fraturas (Fiori & Carmignani, 2001). 
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Tabela 8.3 - Fraturas do Setor Sudoeste da Área de Estudo 

Direção/mergulho N.o Fraturas T~o 
N-S / vertical 1 Média aberta 
N-S / vertical 1 Média fechada 
N 1 OE / vertical 1 Média aberta 
N 1 OE / vertical 3 Longa aberta 
N10 Az /65 NW 1 longa aberta 
NN20E / vertical 2 Longa fechada 
NN20E / vertical 4 Média fechada 
NN20E 140 SE 1 Longa aberta 
NN30E/70NW 1 Lon~a aberta 
N30E / vertical 1 lonJla aberta 
N60E 1 vertical 5 LonJla aberta 
N60E / vertical 3 Média aberta 
N60E / vertical 2 Longa fechada 
N60E/85 NW 4 Longa aberta 
N60E / vertical 1 Média fechada 
N65E / vertical 8 Longa aberta 
N6SE / vertical 2 Média aberta 
N65E I vertical 6 Média fechada 
N65E 175 NW 1 Longa aberta 
N65E/60 NW 1 Longa aberta 
N75E / vertical 1 Longa aberta 
N80E 1 vertical 1 Long_a aberta 
N85E /65 SE 1 Media aberta 
N80W/vertical 1 Longa aberta 
N60W/60 NE 1 LonRa aberta 
NSOW /65 SE 1 Média aberta 
N40W 175 NE 1 Longa aberta 
N40W /70 NE 1 Média aberta 
N30W / vertical 1 Longa aberta 
N 15W 1 vertical 4 Longa aberta 
N 1SW I vertical 4 Média aberta 
N5W / vertical 3 Longa aberta 
N5W I vertical 2 Média aberta 
NSW / vertical 2 Média fechada 
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Número de Fraturas em Grupo de 10u 

Grupo Número Grupo Número 

N 00 -100E 7 N 00 -10W 7 
N200 

- 300E 9 N100 
- 20W 8 

N600 
- 700E 33 N300 -40W 3 

N700 
- 800E 2 N400 

- 50W 1 
N800 

- 900E 1 N500 -60W 1 

Norte 

Oeste Leste 

87320 01279 33 fraturas 

Figura 8.1 - Diagrama de roseta com grupo de fraturas do setor sudoeste 
(zona de recarga) 
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Número de Fraturas Longas e Abertas 
em Grupo de 10° 

Grupo Número Grupo Número 

N 0° - 100E 4 N 0° -10OW 3 
N200 - 300E 2 N100 -20OW 4 
N600 - 700E 19 N300 -40OW 1 
N700 

- 800E 2 N600 -70OW 1 
N800 

- 900E 1 

No 

O=-.;e:.;:.st=e ___ -r-r-rl--"--'l"Fr-. ____ --. Leste 
43100124 19 fraturas abertas 

Figura 8.2 - Diagrama de roseta com grupo das fraturas longas abertas 
do setor sudoeste da área (zona de recarga) 
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A análise do diagrama de roseta de todas as fraturas indica uma maior 

freqüência na direção N600 
- 65°E, com 24 fraturas (19 longas e 5 médias) abertas, 

seguidas das direções NO - 300 E (16 fraturas abertas) e NO - 20CVV (15 fraturas 

abertas) . 
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Figura 8.3 - Fraturas fotogeológicas na porção sudoeste da área de estudo. 
A zona de recarga situa-se num divisor de água de superfície em 
que parte do escoamento tem fluxo para norte e o maior fluxo ocorre 
na direção sul para o riacho do Nonato, afluente do riacho Guaribas. 
Foto nO 1864 da Aerodata (1984), escala aproximada 1:6250. 
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9 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

9.1 Tectônica 

Na área de estudo o que pode ser observado como traços essenciais da 

tectônica, é que os gnaisses e mármores do Grupo Itataia, acumulados sobre um 

embasamento mais antigo, sofreram deformações superpostas contínuas e 

descontínuas. A primeira fase de dobramento F1, mais antiga e com estilo isoclinal 

recumbente, é caracterizada pela foliação do tipo plano-axial da orientação planar 

de minerais, indicando que foi acompanhada do metamorfismo regional da fácies 

anfibolito e resultante de tensão principal NNW-SSE. A segunda fase F2 é 

praticamente coaxial com a primeira, ainda da mesma tensão anterior, mas as 

dobras se caracterizam pelos planos axiais subverticalizados e o estilo diferente da 

anterior afetou a xistosidade antes desenvolvida, indicando que a deformação deu

se em etapa distinta. As dobras da fase F3 ondulam ligeiramente os flancos das 

dobras da fase F2. Estas ondulações suaves de planos axiais subverticais e eixos 

NW (predominantes) e NE (ocasionais) parecem indicar um novo regime tectônico 

na área, diferente daqueles das fases de dobras F1 e F2. 

Na área de estudo, onde se localiza o corpo principal de minério, dois 

sistemas fundamentais de falhamentos, sendo um principal de direção W-NW e 

outro secundário com direção NNE, foram identificados através de dados geofísicos 

de resistividade e V.L.F. (Very Low Frequence), caracterizando um controle 

estrutural típico de zona de falha (Chamon, 1977). 

A análise do fraturamento nas paredes das três galerias indica que as das 

fraturas do tipo rocha x rocha, em maciço de rocha medianamente ou pouco 

alterada, são mais freqüentes que os outros tipos de fraturas, alteradas, preenchidas 

ou .não por argila. As fraturas com paredes alteradas, e com preenchimento, 

possuem freqüências bem menores que os demais tipos. 

Na porção centro-sul da área de estudo, zona do corpo principal de minério, 

ocorrem quatro conjuntos predominantes de fraturas: NO-15°E/subvertical; N40-

SÔoE/subvertical; N30-3SOW/82NE e N8S-909W/subvertical. A conjugação das 

, j 
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direções NO-15°E e N85-90oW mostram como bissetrizes as outras duas direções 

dando assim uma certa simetria ao conjunto. 

As quatro famílias predominantes de fraturas que ocorrem nas galerias, cujas 

atitudes são de NO-15°E/vertical , N40-50oE/vertical, N30-35°W/82°NE e N85-

90oW/vertical , mostram uma certa simetria, onde a conjugação das direções NOO-

15°E e N85-90OW formam bissetrizes com as outras duas de N40-50oE e N30-

35°W. 

Existe uma correlação aproximada das fraturas das galerias com as obtidas 

em afloramentos dos mármores, também com quatro famílias e orientações médias 

nas direções N5°E, N35°E, N45°W e N75°E, todas verticais (IPT, 1981). As 

fraturas nos afloramentos são de modo geral seladas ou de pequena abertura 

(Figura 9.1). 

Na porção centro-sul da área de estudo, onde se localiza o corpo principal 

de minério, 70% das falhas coincidem com as fraturas mais freqüentes. 

Figura 9.1 - Família de 
fraturas nos mármores, a sul 
do corpo principal de 
minério, com orientações 
gerais, da direita para a 
esquerda: 

2 - N75°E 
3 - N35°E 
1 - N5°E 
4-N45W 

Fonte: IPT (1981) 

As direções preferenciais de fraturamentos observadas na zona de recarga, 

porção sudoeste da área de estudo, são de N50-700E com mergulhos de 60o-85°NW 

a subverticais; NO-20oE e mergulho de 600 NW a subvertical ; e NO-20oW/subvertical , 

sendo a direção N5-10OW a principal direção do fluxo de descarga, de norte para sul 

(Figura 9.2). Foram verificadas diversas fraturas abertas nos sistemas de fraturas 
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j esse local ,' sendo 24 fraturas na direção N60-65°E, 16 na direção NO-30oE e 15 na 

direção NO-20<W. A comparação entre as fraturas nas zonas mineralizada e estéril , 

nas galerias ~ . na zona de recarga comprova uma ligeira variação nas direções 

predominantes, indicando uma correlação nas direções NO-15°E, das fraturas da 

zona de recarga com as demais e nas direções N40-50oE, N30-35W e N85-90OW 

entre as fraturas de subsuperfície (galerias) e de afloramentos nos mármores na 

porção centro-sul. 

FRATURAS ZONA DE RECARGA 

N 

50 
'-

" 
60 

70 

vv 90 ____________________ ~= =--__________________ 90 E 

012 78 15 18 fraturas 

Figura 9.2 - Fraturas da zona sudoeste (zona de recarga) 
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9.2 Compartimentação do Maciço de Rocha 

A compartimentação do maciço da área de estudo Uazida de Itataia) foi feita 
. -

atr~vés dos dados geotécnicos obtidos dos testemunhos de sondagens e paredes 

de galerias. A área é dividida em duas porções, em que nà metade norte 

predominam gnaisses (zona da baixada) e na metade sul predominam mármores 

calcíticos, com uma região central constituída por mármores com colofanito (zona da 

serra). 

o maciço rochoso da jazida é constituído em sua quase totalidade por rocha 

não alterada, representada pelo grau de alteração A1, no trecho abaixo da cota 410 

metros. Nas porções noroeste e sudeste há um acréscimo de rocha medianamente 

alterada (A2) , entre as cotas 410 e 460 metros. Entre as cotas 470 m e a superfície 

do topo rochoso há um decréscimo considerável de rocha sã (A1), passando esta a 

ocupar apenas a parte sudoeste da área, à medida que se atinge cotas mais 

elevadas. A rocha de alteração ~ ocupa a zona acima do local da galeria G-1, cota 

480 metros, estendendo-se para sudeste da área à medida que se aproxima da 

superfície do topo rochoso. 

Ouanto à distribuição das características de qualidade da rocha, através do 

grau de ROD - Rock Qualify Designafion, há uma acentuada melhoria desse grau à 

medida que se atingem cotas mais baixas. Assim, entre as cotas 200 e 340 m há 

um predomínio de qualidade de rocha excelente (01) e boa (02). Entre as cotas 350 

e 450 m, ainda predomina a rocha 02, diminui a rocha 01 e aumenta a rocha Q3. As 

rochas com qualidades pobre (04) e muito pobre (05) predominam entre as cotas 

460 e a superfície do topo rochoso, principalmente na porção centro-sudeste da área 

da jazida. 

Com base no grau de fraturamento, ocorre maciço de rocha muito a 

extremamente fraturada, em toda a porção centro-sul da área (correspondendo à 

zona mineralizada principal), da superfície do topo até a cota 450 metros, e nas 

porções circunvizinhas. Entre as cotas 450 e 400 metros cerca de 50% do volume 

total estão agrupados em rochas do tipo pouco fraturada (F1), 30% medianamente 

fraturada (F2) e os 20% restantes muito fraturadas, ocupando as porções noroeste e 

sudeste da área. Abaixq da cota 400 metros há um considerável decréscimo do 
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número de fraturas, evidenciando a não existência de faixas fraturadas em 

profundidade, predominando praticamente o tipo F1. 

A análise da relação dos ângulos de fraturas com a profundidade, nos 

testemunhos dos furos 17, 58 e 152 (Seção 15), situados na zona elevada, a sul da 

área de estudo, em domínio de mármores, e o furo 152 na porção norte, em 

gnaisses da zona da baixada, mostrados na tabela 9.2, revela que na zona elevada 

ocorrem poucas fraturas, até aproximadamente 120 metros, em média, e depois há 

um acréscimo a partir dessa profundidade até 270 metros. Em profundidades 

maiores ainda se observa valores com ângulos baixos, entre 15 e 30° (Figuras 9.3 e 

9.4). Para o furo 152, mais profundo (499 metros) ocorre uma predominância de 

fraturas até os 180 metros com ângulos ente 45 e 75°. De 180 a 300 metros 

ocorrem poucas fraturas e o mais interessante é que no intervalo de 350 a 400 

metros ainda se observa uma freqüência de fraturas de baixo ângulo, de 5 a 30° 

(Figura 9.5), provavelmente paralelas aos planos de foJiação. 

A outra análise conjugada, realizada nos furos 20, 36, 13, 47, 28 e 127, 

alinhados na direção norte-sul (Seção 9), para a relação de ângulos de fraturas 

(Figura 9.6a) e descontinuidades (Figura 9.6b) com as profundidades é que as 

fraturas com ângulos abruptos, de 60 a 90° são mais frequentes até a profundidade 

de 60 metros, embora ocorram em todo o intervalo (Tabela 9.3). Também é notável 

a ocorrência de muitas fraturas de baixo ângulo, de 5 a 30°, até a profundidade de 

200 metros. Já as descontinuidades, classificadas em fraturas alteradas 

preenchidas por argila (FP), fraturas alteradas não preenchidas por argila (FN), 

fraturas rochaxrocha (FR), zona fragmentada preenchida por argila (ZP) e zona 

fragmentada não preenchida por argila (ZN), se prolongam predominantemente até 

os 150 metros. 

Vale salientar que nessa análise estão envolvidas todos os tipos de fraturas, 

rochaxrocha e alteradas com paredes preenchidas, ou não, por argila. O fato de 

apresentar uma zona aparentemente bem fraturada em profundidade não significa 

que sejam de fraturas abertas e quando a rocha é pouco alterada (sã) as fraturas 

mais frequentes são do tipo rochaxrocha, quase seladas, e portanto, praticamente 

não deve ocorrer a percolação de água subterrânea. 
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ais frequentes são do tipo rochaxrocha, quase seladas, e portanto, praticamente 

~o deve ocorrer a percolação de água subterrânea. 

abela 9.1 - Profundidade dos Ângulos de Fraturas dos Furos 17, 58 e 152 

'rof. (m) Fraturas - FURO 17 
0-15u 15-30u 30-45u 45-60u 60-75° 75-90u 

80-210 1 1 3 2 
50-180 1 4 1 3 1 
20-150 4 7 1 2 1 
10-120 
,0-90 1 2 2 
m-60 2 1 1 
)-30 1 2 1 1 1 
:>rof. (m) Fraturas - FURO 58 

0-15u 15-30u 30-45u 45-60u 60-75° 75-90u 

270-300 1 1 
240-270 1 2 4 2 
210-240 2 1 1 
180-210 5 2 2 1 
150-180 2 1 1 
120-150 2 1 
90-120 
60-90 1 3 
30-60 1 3 2 1 
0-30 1 1 5 1 1 
Prof. (m) Fraturas - FURO 158 

0-15u 15-30u 30-45u 45-60u 60-75u 75-90u 

450-500 4 2 1 3 3 
400-450 7 10 2 5 5 3 
360-400 1 4 3 4 
330-360 1 2 1 1 3 2 
300-330 1 2 3 1 
270-300 2 
240-270 4 2 1 1 1 
210-240 1 2 
180-210 3 2 
150-180 2 3 1 
120-150 1 2 1 2 
90-120 2 1 3 3 1 
60-90 4 2 7 3 1 
30-60 3 2 2 1 
0-30 1 1 1 

"\ 
--' 

--,' 

,~ 

....../ 

,,) 

,j 

,/ J .' 

,_I 

.J 

..J 

../ 

~ 

..J 

..J 
-) 

-.J 
~ 

.-J 

J 

--/ 

..J 

....J 

..J 

..J 
, -

-../ 

.J 

.J 

./ 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 
99 

Q) 
"O 
co 

"O 
'õ c 

~ a. 
o 
ro 
~ 
Q) 

c 

0-30 

30-60 

60-90 

90-120 
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8 Fraturas 75-90° 

• Fraturas 60-75° 

O Fraturas 45-60° 

O Fraturas 30-45° 

• Fraturas 15-30° 

EilFraturas 0-15~ 

Figura 9.3 - Profundidades de Ângulos de Fraturas do Furo 17 
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Figura 9.4 - Profundidades de Ângulos de Fraturas do Furo 58 
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Figura 9.5 - Profundidades de Ângulos de Fraturas !do Furo 152 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeol6gica da Jazida de Itataia-CE 102 

Tabela 9.2 - Profundidades dos ângulos de fraturas dos furos 20-36-13-47-28-127 
(seção vertical S~9) 

Prof. (m) Frat. 0-15° 15-30° 30-45° 45-60° 60-75° 75-900 

270-300 2 6 4 11 4 3 
240-270 5 11 15 16 4 1 
210-240 1 4 6 6 5 2 
180-210 8 17 8 8 10 4 
150-180 16 35 17 14 5 4 
120-150 13 47 4 7 7 5 
90-120 21 25 20 9 5 4 
60-90 21 18 12 6 2 
30-60 16 28 15 20 9 6 
0-30 20 17 16 12 5 6 

A determinação das classes geotécnicas foi baseada na conjugação dos 

parâmetros de graus de alteração, fraturamento e RQD. O maciço rochoso foi 

dividido em três classes: I, 11 e 111, onde a classe I correspondente ao maciço de 

rocha sã, pouco ou medianamente alterada e fraturada, a classe 11 é representada 

por um maciço de rocha intermediária entre as classes I e 111 e a classe 111 

caracteriza-se pelas qualidades geotécnicas inferiores, de rocha muito alterada e 

muito fratUrada. Quanto à distribuição dessas classes na área de estudo, verifica-se 

que abaixo da cota 400 m o maciço está constituído, em sua quase totalidade, por 

classe I. Entre as cotas 410 m a 450 m ainda predomina a classe I, havendo, no 

entanto, um acréscimo de rocha 11 e 111 nas regiões sudeste e noroeste da área. Da 

cota 450 m até a superfície do topo rochoso há um considerável decréscimo da 

classe I, passando esta a ocupar sucessivamente apenas a parte sudoeste da área 

à medida que se atingem cotas mais elevadas. A parte centro-sul da área passa a 

ser ocupada pela classe 111 do maciço. 
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Na porção centro-sul da área de estudo, zona do corpo principal de minério 

(zona da serra da jazida), a classe de maciço 111 possui uma notável coincidência 

com a mineralização fósforo-uranífera de maiores teores, predominando a partir da 

superfície (cota 580 m) até a cota 440 m, e até 400 m, a sudeste. As seções 

geotécnicas verticais na direção norte-sul, passando pelos furos 19-41-14-42-26-174 

(S-5), 20-36-13-47-28-127-73 (S-9) e 24-94-31-111-8-46-27 (S-13) mostram o 

comportamento das classes de maciço rochoso, em que a classe 111, de rocha 

bastante alterada e fraturada, ocorre geralmente até a cota 450 metros para as 

seções S-5 e S-9, e quase 400 metros na s.eção S-13 (Figuras 9.7 a 9.9). 

o comportamento dos parâmetros geotécnicos de alteração (A), fraturamento 

(F) e RQD (Q), é mostrado em fotografias do furo 36 (Seção S-5) nos intervalos de 

profundidade entre 0,00 e 111,00 metros (Figura 9.10) e de 111,00 a 254 (Figura 

9.11), onde a conjugação permitiu classificar o maciço, conforme verificado nas 

seções geotécnicas anteriores das figuras 9.7 a 9.9. No trecho do intervalo de 0,00 

a 111,00 metros observa-se que a classe 111 é caracterizada a partir da profundidade 

de 53,00 metros até 92,00 metros. 



S3"E 

570 F-19 

550 --

500 ---

450 +---1--

400 

350 

300 

250 

200J 
COTAS (m) 

------ -_._-"_.--._--_.- -~ .. _----------~-~------------------------~~~~ 

F-41 

-----.---.. -1--. 

.' .... . .- .. 

11-----

/I 

F-26 

.. ~A 1985 I F-1 74 

--- -------l--. .... .. .. ............... /1 -"'k;:~::::-=~::;:-:-: :-::, ... 

! 11 

111 

LEGENDA 

F-19 
~ro de sondagem 

- "I-~ Caracterização 
~ geotécnica 

NA 1985 

.. . .... ! N' el d" .......... ........ IV agua 

Figura 9-7 8eção geotécnica vertical (8-5) 

\TATA\A 

SEÇÃO GEOTÉCNICA VERTICAL 

5-5 
o 20 40 60 80 100 m 

LOCALIZAÇÃO SEÇÃO 

413,9 414,4 N 

1
~2 _ _ G-].+~, 

___ . _- - - - -. ;- 9495,9 
_. G-3 

! • • ( 
I \ ! \ 

5_5 ;550 / 
50~ 

MINÉRIO 

Maciço rocha muito alterada e 
fraturada, ROD baixo 

Maciço rocha medianamente alterada 
e fraturada, ROD variável 

Maciço rocha sã ou praticamente sã, 
pouco frat. , ROD acima de 50% 



COTAS (m) 
570 

550 

500 

450 

F-36 

ril 

-1"Y----- - ----------

N30W 

........ .. ..... ... ..... ......... .. .. I 
I T ••• ••• r.:. .•• " 

ITATAIA 

SEÇÃO VERTICAL 

,o, ?,O , 48 ,6fJ ,ep , 1po m 

S-9 

LEGENDA 

400 i- - -------j------------------- ---------

I 

i O 
' O< 

----~ --------, '~ EJ 
I ~~ 

Ir I ~ D 

Rocha muito alterada/fraturada 

250 

220 

/" '" / "_" 
'-', LOCalização Seção 

""~ Seção 

G- ', 

Cota 500 --.' ""'-...--,-c , 
550 ---

. G,3 

, 

Figura 9-8 Seção geotécnica vertical (S-9) 

I 
i 

F-73 

Rocha medianamente alterada/frat. 

Rocha sã ou praticamente sã e 
pouco fraturada 

~ Furo sondagem 

------. Caracterização 
__ ~~_~ geotécnica 

••. -~ .••.• -.... Nfvel d'água (ano 1985) 
medidor de nfvel 

" '! 
•••••.••.•. Nfvel d'água (ano 2002) 

sondagem elétrica 



* 

COTA(m) 

580 S30E F 8 -----~ - ~ ', F-46 

550 --·F·.;~· · F-94 .. F -31 .. -= :~"-1' . ~.c:::'_ ... -- --....... -'1''''' N 3"W 

. 'h'.='::f= ... ~,f' .. h'.' '1 .. ·-0.·· ___ 0.····· .. 0. 0. .......... ......' .~ 
500 = 10 ·· ........ • .. .•.... ~.~ ......... = ............ .............. -:: m . i1~ ··::~_··::·: l:::::~ 

111 
450 - --!-- - --- --------1----

400 ----
II 

• 
350 

300 

250 

200 

111 

-'t---t----------

111 
--I-----'Hf-------------- --------+--

10 Caracterização 
geotecnlca 

'TATA'A 

seçÃo GEOTÉCNICA VERTICAL 

S-13 

o 20 40 60 80 100 m 
, t ! , 

LEGENDA 

DII-_o _. I ._c.l .... _a 
Nível d'água 19fjS " 

Nível dágua 2002 

D Rocha muito' alterada e fraturada, 8. 111 ,: RQD baixo 
ü 

~D 
~D 
ü 

Rocha medianamente alterada e 
fraturada, RQD variável 

Rocha sã, pouco fraturada, 
RQD acima de 50% 

Figura 9.9 - Seção geotécnica vertical (S-13 ) e classificação do maciço 
-'" o 
ex> 



~09 

PROF (m) lITOLOGIA ALTERAÇÃO 

, I 

. as iI;S' Mi ... 

0,0 

2,1 A1/F1/02 

A3IF4/Q5 

A11F2IQ4 
I 
I 

13,3 
14,9 

20,2 

rA31E4lQ5 ~ 
IA1/F2IQ3 ! 
IA3/F4/Q5 i 
~:yarl 
I ~ 

24,8 
26,0 .. \: 

Mármore , 
calcltico .. 

I 
! 
I 

A1/F2IQ4 

53,8 -.-.=.:=- L ._ 
55, 4 ~~~~"a , 

Mármore !A3/F5/Q5 ' 
58 8 Ji[ci;IiL-= !-q--- --- . 

, iA2/F2IQ3 
62,4 ' Ir 

i ! 
I ' 

Calciosilic I ! 
I ' 
I ' 
I i 

77 5 I 'A3/F4/Q5 , ~,"' lQ .,.'.;. " I 

79 8 R· .. EelctSp__ i 
, I 

1I 

li 

Gnaisse I: 
I i 
i" 
1 . 

95,7 i: 
-_. __ . --1 : A 1/F3/Q2 
Mármo~e I! 

101 ,2 calc~~~~ I 
R. FeldsP.! ;A2/FlIQ5 . 

I : 107,0 - ---I i- .... -.q. - --

! 
Mármore ! 
calcitico I A 1/F1/Q1 

I , 
111 ,0 .. I .. __ . ___ _ 

Figura 9.10-
Furo 36: ProL de 
0 ,00 - 111,00 m 

I' 



• 1'"'""[::1.',..':1 r, .• • 
~ } ~TT:. r. I. 

' . _ _..... .,, 1 - n 

~ 

. r . 
I 
... .: 

~ 

.[ .. -- - -4 .. 
-- - ·---!i '.J , 

....... L . .J ' 

J. . .. J 

A1/FlIQ1 

I 
Gnaisse I A 1 IF2/Q3 

I 

143,6 f-. _ _ I~._._ 
Calcio-' I 
silicática 

155,51-----1 

Mármore 
calcitico 

A1/F2IQ2 

165,O I-----lII- ··-·~-· .. -

IMármore . 
dolomítico 

I 

A1 /FlIQ1 I 194,5 I 
! 
I 
i 
I 
I : 

Mármore I 
I calcitico I 
i t 

I 

i I i 

I 
224,0 1 

Mármore l , 
dolomitico 

I 

230,8 
·1 

I 
I 

Mármore ! , 
calcitico I 

I 
I 

244,8 I 
I --.- _.- " n. " 

, 
I 

Gnaisse I A1/F2/02 i 
I 

254,0 I __ . ____ _ -I 

Figura 9.11 -
Furo 36: Prof.: de 
111,00 - 254,00 m 



j 

I 
f 
I 
I 
j 

i 
1 

Alcântara e Silva, J. R Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 
111 

9.3 Condutividade Hidráulica e Superfícies Potenciométricas 

A hidrogeologia da área de estudo permite caracterizar dois comportamentos 

diferenciados, a norte e a sul, de baixa condutividade hidráulica e armazenamento. 

A norte, onde ocorrem os biotita-gnaisses com intercalações de mármores, a 

condutividade hidráulica é da ordem de 1,6.10-3 m/h, enquanto que o valor do 

coeficiente de armazenamento "S" situa-se ao redor de 1 ,6.10-3
. 

Na porção sul da área, em litologias de mármores, mais alterados e 

fraturados, a condutividade hidráulica é da ordem de 1,9 a 2,7 x 10-5 m/h para as 

rochas mais alteradas (classe de maciço 111) e de 5,0. 10-5 m/h para as rochas 

medianamente alteradas (classe 11). Os valores indicam condutividade hidráulica 

sensivelmente diferente em um mesmo setor do maciço, com classes de rochas 

mais alteradas, que são menos permeáveis que as medianamente alteradas. 

As condutividades hidráulicas no domínio dos biotita-gnaisses, a norte, são 

sensivelmente superiores àquelas dos mármores, a sul. O preenchimento das 

fraturas por material silte-argiloso, na zona dos mármores, pode ser responsável por 

esse decréscimo da condutividade hidráulica. 

A área de estudo foi submetida a três estágios de medidas de nível d'água, 

decorrentes de trabalhos realizados pelo IPT (1981), fase de geotecnia, pela 

Nuclebrás (1984-1987), na época da descrição dos testemunhos de sondagens, 

estes dois tipos feitos através de medidas diretas em furos de sondagem, e por Saad 

& Chamon (2002), no levantamento geofísico de eletroresistividade. O fluxo de 

água subterrânea na área de estudo, com base nas características piezométricas 

obtidas com medidor de nível d'água nos furos, pelo IPT (1981), tem sentido de sul 

para norte, estando o nível freático, na parte central do corpo mineralizado principal, 

em torno da cota 480 metros, na época da estação chuvosa (Figura 9.12). 

Os mapas piezométricos a partir das medidas de nível d'água nos furos, 

correspondentes à média anual do período de 1984 a 1987, com as linhas de fluxo 

da água subterrânea, são mostrados nas Figuras 9.13a a 9.16a e as superfícies 

piezométricas, em três dimensões, nas Figuras 9.13b a 9.16b. As áreas dos mapas 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 112 

das linhas equípotenciais diferem a cada ano, variando suas coordenadas (UTM), 

porque dependem da localização dos furos com medidas de nível d'água. A cada 

mês podiam entrar dados .de novos furos e se permanecesse a área total do estudo, 

nas coordenadas UTM de 413500mE/414900mE e 9495400mN/9496600mN as , 

linhas de fluxos, onde não houvesse informação de nível d'água de furo, tenderiam a 

ficar difusas ou lineares, dificultando a interpretação. 

Da análise dessas linhas, de modo geral, o que se observa é uma tendência 

geral do fluxo da água subterrânea na direção de sul para norte e nordeste . 
.... 

Porém, na porção SSW ocorre um estreitamento nas linhas equipotenciais, com 

fluxo convergente onde se localiza o furo 219. A leste e sudeste observa-se alguns 

altos estruturais e o fluxo passa a ser localmente radial (furos 222,223 e 247, anos 

1986 e 198?). O fluxo de água subterrânea ainda pode variar sua direção, para 

leste ou sudeste, para oeste e ainda para sul, caracterizando zonas de 

convergência e de divisores de água (porção sul). O fluxo a sudoeste da área de 

estudo, zona de recarga, tem direção principal no sentido sul, e é caracterizada pela 

alta freqüência de fraturas abertas e alargadas por dissolução e pelo desnível 

topográfico de 60 a 100 metros. A recarga é totalmente pluviométrica e o fluxo 

ocorre em superfície e em subsuperfície sendo condicionado pelo sistema de 

fraturas subverti cais abertas e pelo divisor topográfico da zona da serra. O exemplo 

do sistema de escoamento superficial é observado na Figura 9.17, com a localização 

da zona principal de recarga, do corpo do minério da jazida de Itataia e o divisor 

topográfico da zona da serra. A captação da água de superfície é para o riacho da 

Gangorra, na direção norte, e para o riacho das Guaribas, nas direções sudeste e 

sul, todos afluentes do rio Groaíras, situado a oeste da área. 

Os furos com medidas de nível d'água estão concentrados nas porções sul e 

norte da área de estudo, mas não obedecem a uma malha regular porque a medida 

de nível d'água dependia do estado furo, apto para receber o medidor. Na maioria 

dos furos, em zonas alteradas, sempre ocorria desmoronamento das paredes após o 

final do revestimento. Na porção sudoeste da área, onde se localiza a principal 

zona de recarga, praticamente não existem furos de sondagens, principalmente na 

parte mais carstificada, porque é uma zona estéril de mineralização fósforo-uranífera 

e não justificaria uma sondagem nessa área. 
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Na zona de recarga ocorre intenso fraturamento e a carstificação, embora 

localizada, é mais desenvolvida, observando-se condutos formados por interseção 

de fraturas, em até três direções, fraturas alargadas pela dissolução do mármore.e 

cavernas de pequenas dimensões com formação de estalactites e estalagmites de 

calcário travertino em pequena escala. Toda a água pluviométrica da zona principal 

de recarga escoa preferencialmente para o riacho do Nonato, a sul, cuja cabeceira 

nasce nesta zona, e algumas surgências, cujo fluxo tem sentido de norte para sul e 

sudeste, e em alguns locais ocorrem sumidouros com o leito preenchido por material 

silte-argiloso. Supõe-se que parte da água ainda tenha fluxo vertical para o nível 

d'água, através das fraturas alargadas, embora dificultado pela colmatação. 

As oscilações do nível d'água entre as épocas chuvosa e seca na área de 

estudo pode variar de local para local, desde 1 metro até 35 metros, a partir de 

informações de alguns furos de sondagens. A evolução do nível d'água (Figuras 

6.8 e 6.9) evidencia pequena oscilação do potencial hidráulico, mesmo para 

períodos de precipitação pluviométrica máxima nos meses de março e abril de cada 

ano. Na porção sul da área mineralizada, as fraturas bastante espaçadas, e de 

pouca freqüência, podem caracterizar um maior confinamento da água subterrânea. 

A área de estudo apresentou uma média anual de precipitação pluviométrica 

de 824 milímetros, evapotranspiração potencial de 1.543 milímetros e real de 623 

milímetros, para uma infiltração efetiva de 56,32 milímetros. Se for considerada 

uma superfície de 400x250 metros na principal área de recarga, situada na porção 

sudoeste e onde a carstificação é mais intensa, a reserva renovável encontrada para 

a infiltração efetiva seria de 5.632 m3/ano. 
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9.4 - Geofísica - Eletroresistividade e V.L.F. 

o primeiro levantamento geofísico de eletroresistividade executado na área 

de estudo, abrangeu quase toda a jazida, cobrindo uma superfície de 70 hectares ao 

longo de 19 perfis, totalizando 7.650 metros (Chamon, 1977). Os contornos de 

isoresistividade delinearam uma tendência estrutural com direção NW-SE no bloco 

i 
! 

) 

inferior, onde ocorrem os gnaisses e E-W no bloco superior, no domínio de j 

mármores. As duas zonas de baixa resistividade, alongadas diagonalmente no 

bloco superior, sugerem um controle estrutural típico de zona de falha. As 

profundidades alcançadas foram em torno dos 20 metros, pois tinha o objetivo 

principal de definir o contato do solo (orgânico e de alteração da rocha) com o 

maciço rochoso e não tinha caráter hidrogeológico. A cobertura de solos argilosos, 

de alteração dos mármores (tipo rendzina), também dificultou os trabalhos pois 

impedia a corrente de penetrar a camada de rocha inalterada., mas mesmo assim 

foram obtidos valores de resistividade de 1,8 x1 04 ohm. m na rocha fresca e inferior a 

1.000 ohm.m nos solos. 

Um novo levantamento de eletroresistividade e de VLF foi realizado com o 

objetivo de definir o arcabouço tectônico-estratigrafico e o comportamento 

hidrogeológico da área de estudo, de modo a permitir a caracterização dos 

parâmetros físicos das formações geológicas investigadas (Saad & Chamon, 2002). 

Este levantamento ainda apresenta dados de espessuras das camadas, a 

) 

.) 

.J 

.J 

profundidade do topo rochoso, sistema de falhas geológicas e o nível do lençol ) 

freático. 

Os resultados das sondagens elétricas, realizadas em 2002, são 

apresentados individualmente através de gráficos interpretativos, onde as camadas, 

dispostas em colunas, em escala logarítmica, são individualizadas por sua 

resistividade que é associada ao tipo litológico correspondente. A Tabela 9.3 

mostra as correlações das unidades litoestratigráficas utilizadas e os respectivos 

valores de resistividade e a Figura 9.18 ilustra o perfil clássico da resistividade, com 

as suas zonas de aeração e saturação, o limite do nível freático com a água 

subterrânea em rocha alterada e a zona das fraturas. 

/ 
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TABELA 9.·3 - Correlação entre as Unidades Litológicas e as Resistividades 

SIMBOLOGIA LITOLOGIA 

-..... - "'-.- " . . ==== ==== 

Solo Argiloso 

Sóló argiió-arêüôsõ 

Solo de natureza 

carbonatada 

ii • • • • • •• ••• rocha carbonatada 

•••••••••••• 

~'\:'. :'t... ...... "1,,: "". ,'" ,-, ...... , 
pouco alterada 

Rocha alterada 

gnaisska 

. Rocba Gniissica 

Fresta 

Fonte: Saad & Chamon (2002) 

RESISTIVIDADE 

!lm 

s30 

30-80 

80480 

180-300 

3ôó-isôõ 

> 2.500 

125 

Embora, a área investigada seja constituída predominantemente de 

seqüências carbonatadas e gnaisses de natureza heterogênea tanto na sua 

composição como na sua granulometria, o método geoelétrico aplicado na área se 

mostrou bastante eficiente, atingindo o objetivo desejado, que era o de caracterizar a 

superfície hidrostática em subsuperfície e de obter informações das unidades 

litoestratigráficas da área da jazida, nas profundidades investigadas. 

As sondagens elétricas permitiram definir as profundidades do nível de água 

para cada local investigado, cujos valores encontrados se situam entre um mínimo 

de 6 metros e um máximo de 60 metros, com um valor médio de 30 metros para 

toda a área investigada. Em cada sondagem elétrica executada foram identificadas 

várias camadas geoelétricas correlacionáveis entre si em função das características 

físicas e litológicas, embora possam ocorrer variação dos valores em uma mesma 
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litologia em função das fraturas, ou zonas fragmentadas , e material silte-argiloso nas 

mesmas Os valores de resistividade nas 39 sondagens elétricas variaram entre 10 

e1 0.000 Ohms/m ou mais. 
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Água Subterrânea 
100-2 O 

> 300 

Fonte: Adaptado de Saad & Chamon, 2002 

Figura 9.18 - Perfil clássico da resistividade com as unidades atravessadas 

As sondagens elétricas executadas nos locais dos furos de sondagens 

retratam de maneira similar as litologias atravessadas pelas sondagens mecânicas, 

traduzindo fielmente as características de geologia de subsuperfície. As rochas da 

área de estudo, constituídas por mármores, gnaisses e rochas feldspáticas, muitas 

vezes se apresentam fraturadas e intercaladas por níveis argilosos. As Figuras 9.19 

e 9.20 ilustram as colunas geoelétricas da sondagens SE27 (Furo 50) e SE29 (Furo 

6) , situadas, respectivamente, a sul do corpo principal de minério, em cota mais 

baixa, de-477 metros, e na porção central mais elevada, de cota 564 metros, todas 

em domínio de mármore. O perfil SE27 mostra cinco unidades de resistividade, 

enquanto que o perfil SE29 é quacterizéldo somente por três unid9ldes. 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 127 

o mapa hidrodinâmico obtido a partir das sondagens elétricas, mostra as 

cotas piezométricas variando de 550 metros nas terras altas (zona dá serra), 

situadas mais ao sul da área investigada, a 430 metros nas terras baixas (zona da 

baixada), que se situam no setor norte da área, sendo que o gradiente hidr$ulico 

estimado se situa entre 6% e 2%, respectivamente. Este mapa (Figura 9.21) mostra 

uma zona de recarga no setor sudoeste da área, onde se situa a zona elevada em 

domínio dos mármores (divisor topográfico), e o fluxo evidencia uma orientação 

predominante de sul para norte, sendo que na porções centro-sul e sudeste, mostra 

uma linha de fluxo no sentido sudeste. 

o primeiro trabalho executado na área com o método VLF-Very Low 

Frequency (Chamon, 1977) mostrou no mapa de interpretação estrutural dois 

sistemas fundamentais de falhamentos: um principal de direção W-NW e outro 

secundário com direção NNE, que a compartimenta em blocos de dimensões da 

ordem de 120 x 200 metros. Associadas a estes sistemas de falhamentos anteriores 

existem ainda fraturas que repartem mais esses blocos. As seções geofísicas de 

sísmica de refração e de eletroresistividade mostram que essas falhas apresentam 

rejeitos de pequeno porte, raramente ultrapassando os 20 metros. 

A interpretação do novo levantamento eletromagnético (VLF), realizado na 

área de estudo (jazida de Itataia), nos 9 perfis executados, permitiu caracterizar o 

arcabouço tectônico da área de forma ainda não definitiva, onde são mostrados os 

principais eixos condutores, associados aos falhamentos que ocorrem na área. Os 

principais eixos condutores se encontram orientados segundo a direção principal de 

N700E a N800W e, secundariamente, de N100E a N300W (Saad & Chamon, 2002). 
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ÁREA DO ESTUDO (ITATAIA) 

MAPA PIEZOMÉTRICO COM FLUXO (Geofísica 2~02) 
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Figura 9.21 - Mapa piezométrico do nível d'água obtido das sondagens elétricas 
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Os eixos mais condutores se orientam segundo a direção ,geral E-W e 

apresentam alguns intervalos específicos com elevada condutibilidade, conforme 

mostrado no mapa da figura 9.22. Os mergulhos das faixas condutoras do 

levantamento eletromagnético (VLF), variam entre 70 e 85 graus e algumas dessas 

faixas evidenciam uma boa condutibilidade eletromagnética, caracterizando a 

existência de fraturas hidráulicas que orientam grande parte do fluxo da área. As 

características tectônicas dos falhamentos definidos pelas sondagens elétricas e 

pelo levantamento VLF, são típicos de um sistema de falhas escalonadas formando 

um estilo de graben e horst (Saad & Chamon, 2002). A seção passando pela linha 

L7 do levantamento VLF (Figura 9.23) evidencia de forma esquemática o modelo de 

falhamento que predomina na área. 
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9.5 Processos de Carstificação, Área de Recarga e Mineralização 

Na área de estudo o nível d'água na parte elevada da jazida, onde se situam 

os mármores, atingem profundidades médias em torno de 40 a 90 metros, 

correspondendo a cotas entre 450 e 480 metros, para cotas topográficas dos furos 

entre 530 e 570 metros. Na baixada a profundidade do nível d'água varia de 5 a 30 

metros, em média (cotas de N.A. entre 440 e 450 metros) com cotas dos furos 

situando-se entre 460 e 480 metros. O nível d'água cárstico nos mármores não 

constitui um nível de base porque ocorre alteração e fraturamento até pelo menos a 

cota de 400 metros. 

A circulação das águas de infiltração que drenam para os pequenos vales de 

riachos da área, principalmente para norte (riacho da Gangorra) e sul/sudeste 

(riacho das Guaribas) situam-se entre os níveis de 420 a 440 metros. Toda a 

drenagem da área é direcionada para o rio Groaíras (bacia do Acaraú), de leste para 

oeste, cuja calha está em torno da cota de 300 metros e, possivelmente, constitui o 

nível de base da região. 

O evento tectônico do Grupo Itataia está associado ao ciclo Brasiliano, 

sendo a tectônica rígida do final do ciclo (Michel Henri Arthaud, informação verbal). 

O processo de carstificação na área de estudo apresenta duas etapas de 

desenvolvimento, sendo a fase mais antiga responsável pelas aberturas de 

dissolução de fraturas e cavidades, e que foi preenchida pelo material colofânico e 

calcita recristalizada em grandes cristais, onde se situa o corpo principal de minério 

fósforo-uranífero da jazida de Itataia. A mineralização (colofanito) ocupa as paredes 

das cavidades abertas ou os vazios da dissolução no mármore, em locais 

preferenciais, caracterizando os tipos stockwork e amas (Figuras 9.24 a 9.26). Esta 

mineralização, que preencheu as cavidades e fraturas carstificadas preexistentes, é 

atribuída, até o momento, ao Cambro-Ordoviciano e, por isso, o autor sugere para o 

carste mais antigo de Itataia como sendo do Cambriano. Com o preenchimento das 

fraturas dissolvidas pelo minério de colofanito e por material de alteração das 

) 
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como exemplos locais o escorrimento de calcita na parede norte, próximo da 

travessa, e uma fratura alargada na parede sul,. próximo da embocadura,' onde 

I ocorre infiltração de água de superfície em períodos de chuva intensa. 
4 
1 
i Morfologicamente, a área de estudo apresenta duas feições distintas, com 

uma elevação a sul (mármores) e uma zona aplainada a norte (gnaisses), com a 

parte elevada formada por um serrote estreito e alongado na direção E-W (cota no 

cume em torno de 580 metros). Na planície, ou zona da baixada as cotas variam 

entre 460 e 480 metros. As direções preferenciais de fraturas preenchidas pela 

mineralização de fosfato e urânio (colofanito) nos mármores, ou seja, do carste mais 

antigo, são de N85-90oE, N85-900We N40-45°E. As fraturas não preenchidas por 

cOlofanito, na mesma porção do corpo principal de minério, mostram direções 

predominantes de N5-15°E, N25-35°E. Nas zonas estéreis de mineralização, a sul 

e a oeste do corpo principal de minério, as fraturas são predominantes nas direções 

N25-35°E e N65-75°E (sul) e N5-35OW, N35-65°E, N75-90oE e N75-90oW (oeste) e 

as fraturas são mais espaçadas e quase seladas, onde o processo de carstificação 

foi pouco desenvolvido 

A segunda fase da carstificação é mais recente, e ainda ativa, localizada a 

sudoeste da área de estudo ~ isenta de mineralização de colofanito. Esta fase é 

provavelmente do Cenozóico, podendo ser correlacionada a diversos eventos 

extraídos da bibliografia: 

• evolução do relevo regional nordestino na caracterização geomorfológica do 

Projeto RADAMBRASIL (Nuclebrás, 1984a), em que os restos da mais antiga 

superfície de aplainamento foi desenvolvida provavelmente no Terciário Médio, 

sob condições secas, e no decorrer do Cenozóico Superior sucederam-se 

períodos de dissecação e pediplanação, acompanhados por reativações crustais. 

• as idades de algumas regiões cársticas brasileiras, citando-se como exemplo: a 

caverna da Toca da Boa Vista localizada no norte da Bahia, desenvolvida em 

dolomitos proterozóicos da Formação Salitre, do Grupo Una, e de idade terciária 

(Auler & Smart, 1999); a caverna Lapa dos Brejões, na porção norte da Chapada 

Diamantina, região centro-norte da Bahia, componente da Província 

Espeleológica do Bambuí, que desenvolve-se em calcários neoproterozóicos do 
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Grupo Una (Formação Salitre) e seus depósitos químicos e sedimentos· 

fossilíferos revelam condições paleoambientais do Quaternário (Berbert-Born & 

Karmann,2000); o carste de Lagoa Santa, a cerca de 30 km ao norte de Belo 

Horizonte-MG, desenvolvido em rochas carbonáticas neoproterozóicas do Grupo 

Bambuí, onde foi possível estimar em 1,9 Ma a idade máxima para o início do 

entalhamento da superfície cárstica (Berbert-Born, 2000); o Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira (PETAR), no sul do estado de São Paulo, com idade 

aproximada de 1,7 Ma para os canyons subterrâneos e, uma idade mínima, no 

caso para o sistema de cavernas Pérolas Santana, de cerca de 2 Ma (Karmann & 

Ferrari, 2000). 

As principais fraturas que ocorrem na zona do carste mais antigo, no corpo 

principal de minério, de direções NO-15°E e N30-35°W, provavelmente estão 

relacionadas ao esforço compressivo que delimitou o bloco tectônico de Itataia e 

causou a transcorrência da falha Rio Groaíras, enquanto que as outras duas 

direções N30-35°E e N85-90OW podem estar ligadas ao relaxamento do bloco 

tectônico de Itataia, ou simplesmente associadas ao levantamento crustal. 

No setor onde ocorre a segunda fase de carstificação em Itataia, a sudoeste 

da área de estudo, as fraturas são abertas, alargadas pela dissolução do mármore, e 

são estéreis quanto à mineralização de fosfato e urânio. Essas fraturas ocorrem 

preferencialmente nas direções N60-70oE e NO-20oE, com mergulhos variando de 65 

a 85° para NW a subverticais, e ainda na direção NO-200W com mergulhos 

subverticais. Este setor é onde se localiza também a principal zona de recarga da 

área de estudo e alguns aspectos do carste podem ser observados nas fotografias 

das figuras 9.27 a 9.31. As fraturas neste setor sudoeste, indicam uma maior 

freqüência na direção N600 - 70oE, onde são verificadas 24 fraturas abertas, sendo 

19 longas e 5 médias, seguidas das direções NO - 300E (16 fraturas abertas) e NO-

200W (15 fraturas abertas). O esboço fotogeológico da área de recarga (Figura 8.3) 

mostra fraturas longas nas direções preferenciais N5OW, N60-70oE e N40-70OW com 

comprimentos aproximados de 200-300 metros, e nas direções de N15-20oE as 

extensões são em torno dos 100 metros. 

.~ 
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Na área de estudo a alimentação da recarga é toda da pluviometria e na 

porção situada a sudoeste, onde ocorre um fraturamenio mais intenso a geometria 

verticalizada da maioria das seções transversais dos condutos é um aspecto 

influenciado pelas fraturas de atitudes subverticais. Neste setor a água da chuva 

drena principalmente para sul, para a superfície do riacho do\ Nonato, e deve se 

infiltrar para a subsuperfície, devido à conectividade de fraturas e desenvolvimento 

de condutos verticais profundos, com extensão aproximada de 50 metros. Os 

dados dos furos mais próximos, fora da zona de carste (furos 19, 40 e 41), não 

mostram interconexão visível de fraturas com a superfície do nível d'água. 

As fraturas abertas na zona de recarga, são provavelmente associadas à 

neotectônica do Terciário, com reativação de falhamentos pretéritos e o clima, com 

suas variações, escultaram o relevo atual e o processo cárstico. 

A zona de recarga aqui é considerada como principal, devido às fraturas 

abertas, porque embora ocorra alguma recarga a leste desta área, nas porções 

centro-sul, local do corpo de minério, e a sul deste corpo, estéril de fosfato e urânio, 

há pouca infiltração da água pluvial nestes setores decorrente do preenchimento das 

cavidades por material de alteração, e a pouca densidade de fraturas abertas, além 

do grande espaçamento entre as mesmas. Nesta zona percebe-se que as fraturas 

abertas exibem conexões entre as direções N100E e N60oE, NNE (NNW) e N800E e 

ainda em outro sistema envolvendo, em caráter local, quatro direções, ou seja, 

N20oE, N60°E. N400W e N80OW, mostrando uma certa simetria entre elas (Figura 

9.32). A fotografia da Figura 9.33 ilustra a conectividade dessas fraturas, 

característico da formação de dolinas em que o ambiente não favorece a sua 

evolução. 
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Figura 9.24 - Zona elevada da jazida de Itataia, corpo 
principal de minério de colofanito, impregnando e 
preenchendo fraturas nos mármores. Observar escala 
de homem na parte central e inferior da foto. 

Figura 9.25 - Carste de Itataia, mais antigo, 
na zona mineralizada, onde se observa 
preenchimento de colofaníto nas paredes da 
cavidade do mármore. 

Figura 9.26 - Aspecto da mineralização onde 
o colofanito preenche as fraturas no 
mármore (stoc"wor") . 
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Figura 9.27 - Sistema de fraturas abertas no 
mármore: N6SE; N10E; NSW e NSOW 
(escala : bolsa preta e bússola canto NW foto) 

-, ,. 
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-l 

Figura 9.29 - Fratura alargada pela 
dissolução do mármore. 

Figura 9.30 - Pequena caverna, onde se 
observa , em pequena escala , estalactites e 
estalagmites de travertino . 

Figura 9.28 - Princípio de dissolução 
em fratura no mármore, podendo haver 
deposição de travertino. 

Figura 9.31 - Fratura alargada pela 
dissolução do mármore. Observar a 
largura e profundidade. 
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N 

N60E 

1N 
N20E 

Figura 9.32 Conectividade de fraturas na zona de recarga . 

Figura 9.33 - Sistema de fraturas nos mármores da zona de 
recarga, porção sudoeste da área de estudo 

N80E 

(escala: pasta preta e bússola no canto NW da foto). 
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Mesmo nos períodos de maior pluviosidade, entre os meses 'de fevereiro a 

abril, a maioria dos fu'ros localizados a sul do corp? principal de minério, em domínio 

de mármores com pouca ou nenhuma carstificação, não apresenta oscilação positiva , 

da piezometria, indicando um ' confinamento da água subterrânea. Esse " 

comportamento pode ser observado na evolução do nível d'água dos furos na zona 

da serra (Figura 6.8). A infiltração da água pluviométrica para a subsuperfície 

também pode não ocorrer nas zonas cársticas, antiga e recente, devido à 

colmatação dos condutos por material de alteração das litologias, geralmente silte

argiloso (Figura 9.34), e ainda pelo preenchimento da mineralização no carste mais 

antigo. 

Figura 9.34 - Conduto cárstico, em paredes de 
fraturas subverticais no mármores, onde se observa 
o leito do riacho do Nonato, preenchido por material 
silte-argiloso. Porção sudoeste da área de estudo, 
zona de recarga, segunda fase do carste. 
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A mineralização de fosfato e urânio ocorre na porção centro-sul da área de 

estudo, preferencialmente associada aos mármores cal cíticos , zona do carste mais 

antigo. Os principais tipos litológicos mineralizados em fosfato e urânio são: o 

colofanito, minério principal, a brecha carbonosa e epissienito. A mineralização 

ainda ocorre impregnando os mármores, cálcio-silicáticas e gnaisses, preenchendo 

fraturas, fissuras e planos de foliação. 

Na brecha carbonosa (ou brecha mista), denominada primariamente de 

minério preto, o urânio mostra-se tanto associado ao material fosfático negro, quanto 

ao zircão. Os epissienitos mineralizados mostram os vacúolos preenchidos por 

colofana de textura fina a criptocristalina, rica em urânio. 

As reativações ao longo dos antigos falhamentos mostram que ocorreu 

preenchimento por material colofânico nos falhamentos de gravidade de pequenos 

rejeitos. 

Nos processos de dissolução os planos de acamamento, fraturas e falhas vão 

se alargando, originando inúmeros condutos, e esses espaços foram preenchidos 

pelas litologias mineralizadas em fosfato e urânio, na forma de corpos maciços ou 

disseminação. Esses canais de percolação podem estar totalmente colmatados 

pelas Iitologias mineralizadas e ainda argilas de solos residuais, não permitindo a 

percolação da água para o subsolo. Isso pode indicar que a carstificação 

praticamente cessou na zona do corpo principal de minério. 

A seção geológica vertical 8-13, de direção 8-N, da Figura 9.35, comparada à 

mesma seção da Figura 6.6 ilustra os três tipos de mineralização na forma de corpos 

elipsoidais (colofanito/brecha de colofanito, epissienito e brecha carbonosa) e 

"stockwork", ocorrendo desde a superfície (cota 580 m) até a profundidade 

aproximada de 180 m (cota 400 m). 
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Fonte: Nuclebrás, (1984a) modificada pelo autor (2003) 

Figura 9.35 - Seção geológica vertical S-13 (S-N) com mineralização de fosfato 
e urânio, zona do carste mais antigo. 

-' . "--' ~ ":--'" J '......./ J ___ 

JAZIDA DE ITATAIA ~ -

SEÇÃO GEOLÓGICA S-13 

o , 50 , 100 , 150 , 
Escala (metros) 

CONVENÇÕES 

Colofanito (COLF) e 
Brecha de colofanito 

200 , 

Brecha carbonosa (mista) 

Epissienito 

[;;3e-??;1 Mármore calcítico 

I l!h/Ty1~8.9{;\>1 Mármore dúlomítico 

Biotita Gnaisse 

~ Fraturas e/ou Falhas Normais 

F-111 
~Furo de sondagem 

_ ;?~~:~~~~!,íZada 



Alcântara e Silva, J. R. Caracterização Hidrogeológica da Jazida de Itataia-CE 144 

10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A metodologia dos trabalhos permitiu caracteçizar a hidrogeologia da área 

estudada, delimitando-se as profundidades das zonas de alteração e fraturamento, 

em até aproximadamente 150 metros,que coincide com o limite do corpo principal 

de minério de fosfato e urânio da jazida de Itataia. O fluxo da água subterrânea 

ocorre preferencialmente de sul para norte/nordeste, embora varie para sul e 

sudeste nos cantos sudoeste e sudeste da área, e é controlado pelo divisor 

topográfico, pelas fraturas, fissuras e superfícies de acamamento, principalmente na 

zona elevada onde dominam os mármores. As transmissividades são sensivelmente 

superiores na porção norte da área de estudo, zona da baixada onde ocorrem os 

gnaisses, muito embora as fraturas sejam mais freqüentes nos mármores da porção 

elevada. Essa diminuição da transmissividade nos mármores pode ser explicada 

pela colmatagem das fraturas através de material silte-argiloso. 

O método geofísico de eletroresistividade e eletromagnético-VLF, embora em 

malha espaçada de 320 x 160 metros, definiu eixos condutores que evidenciam um 

sistema de falhamentos escalonados com faixas de boa condutibilidade 

eletromagnética, caracterizando a existência de fraturas hidráulicas que orientam 

grande parte do fluxo hidrodinâmico da área de estudo. O mapa hidrodinâmico 

mostra uma zona de recarga no setor sul da área, onde se situa a porção elevada. 

Os valores de resistividade nas sondagens elétricas podem sofrer variações dentro 

de uma mesma litologia, em função da presença de material silte-argiloso em 

fraturas ou zonas fragmentadas. Para um melhor refinamento dessas informações 

se faz necessária uma nova campanha de geofísica com fechamento de malha da 

sondagem elétrica e perfis eletromagnéticos para um espaçamento· de 100 metros. 

O mapa da interpretação VLF mostra. um comportamento hidrogeológico das 

unidades carbonática e gnáissica atribuído a um sistema de falhas normais e 

fraturas nas direções principais N700E e N80oW, secundariamente nas direções 

N 1 OOE e N30oW, caracterizando condutores hidráulicos. 

A comparação dos mapas de superfícies potenciais através de medidas 

diretas de furos do ano de 1986 e o das sondagens elétricas do ano de 2002 mostra 

uma mesma tendência geral do fluxo de sul para norte, e para sudeste, sendo que 
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no mapa obtido das sondagens elétricas observà-se a zona de recarg,a, situada a 

sudpeste da área e delimitada por divisor toopográfico . . : , 

A composição .calcítica, com níveis mais puros dos mármores, pliada a uma 

maior freqüência de fraturas, mais abertas e com pequeno espaçamento, favorece o 

processo de carstificação. Nestas litologias, consideradas como rochas cristalinas 

metamórficas duras, a porosidade é totalmente secundária através das fraturas e 

fissuras. O termo aqüífero, que na definição clássica significa rocha ou sedimento 

poroso e permeável, que armazena e transmite volume significativo de água 

subterrânea, poderia ser classificado neste trabalho como aqüífero cárstico limitado 

ou condutor hidráulico, já que o carste ocorre em pequena extensão da área de 

estudo e a topografia não favorece ao desenvolvimento das feições típicas, como 

dolinas e cavernas. Embora as fraturas abertas se encontrem, em sua maioria, 

preenchidas por material de alteração a conectividade de fraturas deve permitir que 

o fluxo da água subterrânea alcance o nível d'água. A água subterrânea originada 

do solo de superfície ou de fraturas abertas pode fluir por dezenas de metros de 

profundidade ao longo dos eixos condutores, dando preferência às fraturas de 

mergulho suave e às zonas de interseções de fraturas. 

Os ensaios de bombeamento de curta duração caracterizaram um aqüífero do 

tipo confinado com reduzido armazenamento, indicando uma forte tendência ao 

esgotamento. É provável que a diminuição da condutividade hidráulica do maciço 

na porção sul da área de estudo, em domínio dos mármores e mesmo sendo mais 

fraturado, seja decorrente do preenchimento de material silte-argiloso, colmatando 

as fraturas. 

As fraturas com mergulhos suaves (5° a 30°) existem em profundidades de 

até 150-200 metros e devem ser hidraulicamente importantes, mesmo estando 

preenchidas por material de alteração silte-argiloso, pois dependendo da 

permeabilidade pode favorecer o fluxo. As fraturas mais íngremes e abertas, que 

ocorrem na parte superficial, decrescem com a profundidade, junto com a 

condutividade hidráulica. As camadas de solo orgânico ou de alteração de rocha 

que cobrem pequenas depressões de até 5 metros são de interesse para a 

infiltração da água para o substrato e dependem das suas propriedades hidráulicas. 

O fluxo da águ~ de recarga para o nível d'água necessita de uma conectividade 
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entre OS· solos e/ou fraturas com as rochas, e estas devem possuir permeabilidade 

através de condutores hidráulicos. Esse fluxo ocorre preferencialmente na superfície 

do substrato, onde as zonas de fraturas com mergulho suave!e as interseções entre 

fraturas representam um importante papel hidráulico. 

Os dois processos de carstificação da área de estudo, sendo o mais antigo na 

porção centro-sul, onde se localiza o corpo principal de minério, provavelmente do 

Cambriano, e o mais recente na porção sudoeste, onde se encontra a principal área 

de recarga, idade atribuída ao Terciário/Quaternário, devem estar controlados pela 

tectônica compressiva regional, tanto do Brasiliano como do neotectonismo do 

Terciário, através de reativações de falhas/fraturas pretéritas. 

A condutividade hidráulica tende a diminuir com a profundidade em face da 

redução da abertura das fraturas e aumento do espaçamento entre elas. O maciço 

rochoso localizado a sul-sudeste do corpo principal de minério é pouco fraturado e 

com grande espaçamento das fraturas, acarretando uma variação da pressão da 

água de local para local devido à baixa conectividade ou fraturas fechadas. 

A carstificação mais recente se localiza principalmente na zona de recarga, 

onde as fraturas são mais freqüentes, menos espaçadas, abertas, e ocorrem 

preferencialmente nas direções N60-70oE, NO-20oE e NO-20oW, podendo ainda 

apresentar direções secundárias de N400W e N80oW. Nesta porção da área a 

carstificação, embora localizada, é mais desenvolvida e mostra feições típicas do 

processo, tais como condutos alargados, pequenas dolinas, sumidouros e até 

cavernas com estalactites/estalagmites, em pequena escala. 

O processo de carstificação também tende a diminuir com a profundidade, 

principalmente abaixo do nível d'água, onde os efeitos da dissolução são mais lentos 

e causados pela pouca circulação, e renovação, da água ligeiramente ácida. 

É possível que na zona mais superficial do carste, ou zona epicárstica, o 

fechamento de fraturas em profundidade, a ausência de conectividade entre as 

mesmas e o subsolo, aliada à introdução de solo e de material de alteração silte

arenoso nas aberturas, colmatando-as e dificultando a percolação, o carste funcione 

em alguns casos como "aqüífero suspenso", ou seja, a água percola as fraturas até 

determinada profundidade e permanece estagnada pela falta de conectividade. 
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Para uma melhor definição da idade do carste da área de estudo é 

indispensável um, estudo sobre o método de coleta de amostras r~presentativas dos 

materiais de deposição nos condutos e dos travertinos. A datação do colofanito 

também é um estudo de suma importância a ser realizado, tanto do ponto de vista' 

genético, como também irá auxiliar na definição do carste mais antigo. 

A disponibilidade hídrica na zona de recarga precisaria ser investigada 

através de sondagens localizadas próximas às zonas de fraturas mais abertas, para 

verificar possível conexão das, fraturas de superfície com condutos maiores ou 

mesmo cavernas em profundidade. É possível que exista água subterrânea mais 

antiga, e em maior profundidade, e que a maior percolação tenha ocorrido antes da 

colmatagem das fraturas. Como a condutividade hidráulica de rochas fraturadas é 

controlada pelas juntas, que representam os principais condutores de água 

subterrânea, seria interessante diferenciar as descontinuidades individuais daquelas 

que compõem sistemas, pois os ramos conectados de um sistema de juntas são 

importantes para essa permeabilidade. 
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