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RESUMO 

 

No Brasil, a expansão das minas de minério de ferro e a riqueza espeleológica em rochas 

ferruginosas chamou a atenção de pesquisadores e agências ambientais que passaram a 

cobrar das mineradoras investimentos em estudos para preservação e mitigação dos 

impactos das atividades nos ambientes cavernícolas. A Resolução CONAMA nº 347 de 

2004 estabelece a área de influência mínima sobre o patrimônio espeleológico 

identificado. Neste contexto, o estudo de conexões hídricas no entorno das cavidades faz 

parte de um projeto cujo objetivo principal é o entendimento da dinâmica hídrica no 

entorno de 34 cavidades naturais subterrâneas em formações ferríferas bandadas e cangas 

lateríticas localizadas nas minas da Serra Norte, Carajás/PA. Neste projeto foram 

realizados procedimentos experimentais ao longo de 5 anos com aplicação de traçadores 

químicos fluorescentes, com diferentes espaçamentos, em regiões de operações de mina, 

para análise da presença dos traçadores no interior de cavidades. Os resultados apontam 

que cavidades menores e mais rasas tem influência hídrica local e que a presença de solo 

e vegetação tendem a reduzir a conexão hídrica. A velocidade de fluxo pela canga é muito 

influenciada pelo volume de canga entre os pontos de injeção e de amostragem em 

decorrência das descontinuidades cársticas e fissurais deste meio. Em adição, o cuidado 

durante a coleta das amostras por parte dos colaboradores de campo e a presença antrópica 

e de animais no interior e no entorno das cavidades são de considerável relevância. 

 

Palavras-chave: Espeleologia; Traçadores Corantes; Carajás; Cavidade Ferrífera. 



 
 

ABSTRACT 

 

The expansion of iron mining activities in Brazil and the discovery of the speleological 

richness in ferriferous rocks called the attention of companies, environmental agencies 

and researchers about the need to know in deeper level the karstic environments. The 

CONAMA Resolution No. 347 of 2004 establishes the minimum area of influence on 

speleological heritage already identified. In this sense, the studies regarding water 

connections around the cavities previously mentioned, is part of a project which the main 

goal is to understand the hydro dynamic in the surroundings of the 34 underground natural 

cavities located in in banded ferriferous formations and lateritic canga located in the 

mines of Serra Norte, Carajás/PA. This project involved experimental procedures 

performed during 5 years, applying fluorescent chemical tracers, with different spacings, 

in areas of mining operations, to analyze the presence of markers inside the cavities. The 

results show that the smaller and shallower cavities have more local hydro influence, and 

that the presence of soil and vegetation are likely to reduce the hydro connection. The 

hydro flow through the canga is much influenced by the analyzed canga volume between 

the injection and sampling point, due to karstic fissures and discontinuity in this 

environment. In addition, the work conducted by the field collaborators while carefully 

extracting the samples is something to be valued as of extreme importance also in future 

researches, considering the anthropogenic and animal presence on the inside and 

surroundings of the cavities are considerable relevance. 

 

Key-words: Speleology, Dyes Tracers, Carajás, Ferriferous Cavity. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No Brasil, até o século XX, os estudos espeleológicos estavam relacionados em sua 

maioria às cavidades associadas às rochas carbonáticas. A partir dos anos 2000, com o 

avanço da mineração em províncias ferríferas brasileiras, em função do aumento da 

demanda pelo consumo da comodity do minério de ferro no mercado internacional, 

juntamente com o aumento da fiscalização dos órgãos ambientais, houve intensificação 

na prospecção do patrimônio espeleológico em formações ferríferas e cangas brasileiras. 

Com isto, surgiu a necessidade de se conhecer os ambientes cavernícolas associados a 

estas formações, a fim de traçar estratégias de preservação destes ambientes ainda pouco 

conhecidos e simultaneamente, não inviabilizar os projetos de mineração de ferro, que 

possuem considerável importância econômico-social no País. 

 

A Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004, em seu parágrafo 2º e 3º do 

capítulo 4º, menciona que: 

 

“§ 2º A área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico será definida pelo órgão ambiental 

competente que poderá, para tanto, exigir estudos 

específicos, às expensas do empreendedor. 

“§ 3º Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, 

a área de influência das cavidades naturais 

subterrâneas será a projeção horizontal da caverna 

acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta 

metros, em forma de poligonal convexa.” 

 

Segundo Auler, et al. (2009), os valores a serem admitidos como zonas de proteção das 

cavidades carecem de sustentação experimental, já que estes valores não foram 

embasados através de estudos técnico-científicos ou ensaios de campo que possam validar 



 
 

os referidos limites.  

 

Um dos parâmetros de expressiva relevância na análise da área de influência das 

cavidades em formações ferríferas e de maior relevância com relação à fiscalização por 

parte dos órgãos ambientais é a mensuração da área de influência hídrica ao entorno 

destas. Pois a água é o principal elemento responsável pelo mantimento da diversidade 

faunística, florística, bem como dos processos espeleológicos, sendo responsável não só 

pela umidade, mas também pelo transporte de matéria orgânica e íons disponibilizados 

na superfície e no contato entre a água/solo-rocha ao longo do trajeto hídrico subterrâneo. 

Em resumo, a água é o elemento mantenedor e provedor dos processos de evolução e 

continuidade das formações espeleológicas e suas respectivas biodiversidade, por este 

motivo se torna o item de maior interesse por parte dos órgãos fiscalizadores. 

 

Neste segmento, com a expressiva presença de patrimônio espeleológico nas principais 

províncias produtoras de ferro do Brasil (Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas 

Gerais; e Serra de Carajás, estado do Pará), surgiu o projeto Entorno-Hidro, desenvolvido 

pela mineradora Vale e pela Hidrovia – Hidrogeologia e Meio Ambiente, que reúne 

estudos de conexão hídrica no entorno das cavidades constituídas em ambiente de 

formação ferrífera. O referido projeto foi elaborado para investigar, por meio do uso de 

traçadores químicos fluorescentes, os caminhos preferenciais de fluxo hídrico ao longo 

das zonas vadosas do aquífero.  

 

De acordo com os estudos elaborados pelo projeto Entorno-Hidro nas cavidades inseridas 

em Serra Norte, Carajás/PA, o presente trabalho trata-se da realização de uma análise 

crítica da metodologia utilizada de investigação hídrica com uso de traçadores químicos 

fluorescentes, apresentando os pontos positivos, negativos, a serem melhorados, 

observações de execução, tratamento e interpretação, a fim de auxiliar na futura 

compreensão e definição da área de influência hídrica ao entorno de cavidades em 

formações ferríferas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A presente dissertação possui como principal objetivo analisar detalhadamente a 



 
 

metodologia utilizada no estudo da dinâmica hídrica no entorno de cavidades naturais 

subterrâneas em formações ferríferas bandadas e cangas localizadas nas minas da Serra 

Norte, Carajás/PA. 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são apresentados: 

 

 Analisar a metodologia de investigação hídrica através de traçadores fluorescentes 

de uma maneira geral; 

 
 Analisar os parâmetros que permitem alteração nos resultados finais, como as 

condições de aplicação dos traçadores e coleta das amostras; 

 
 Concluir quais são os fatores favoráveis, desfavoráveis, o que carece ser 

modificado na metodologia, bem como relatar as observações gerais a respeito da 

aplicação do método; 

 
 Relatar as conclusões obtidas a partir do comportamento típico do fluxo hídrico 

diagnosticado nos trabalhos do projeto Entorno-Hidro. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com a legislação brasileira vigente, as cavidades que são classificadas como 

de máxima relevância devem ser protegidas e pesquisadas para que não ocorram impactos 

negativos de origem antrópica.  

 

A área de influência sobre o patrimônio espeleológico brasileiro foi estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 347 de 10 de setembro de 2004, legislação em vigor, que 

estabelece o raio de influência sobre este patrimônio no entorno de 250m da cavidade 

natural subterrânea. 

 

Estudos mostram que este raio de influência, no que compete a porção hídrica, foi 

proposto de forma arbitrária, carente de fundamentação técnica, experimental, estudos 

científicos e ensaios de campo. Segundo Auler (2006) o raio de 250 metros de proteção 

não possui justificativa técnica, a origem deste limite, segundo o mesmo, pode-se associar 

a trabalhos do pesquisador Richard Krone (1861-1917) realizados no Estado de São Paulo 



 
 

para efetuar compra de cavernas na região do Vale do Rio Ribeira (Sudoeste de São 

Paulo). Segundo o Estado de São Paulo (1910), a escritura da compra das cavernas consta 

que devem ser acrescidos 250 metros de cada lado do percurso interno da caverna e 500 

metros de raio a partir da entrada da caverna, como o perímetro de proteção destas.  

 
Portanto, a contribuição para um melhor conhecimento acerca do raio de influência 

hídrica ao entorno das cavidades naturais subterrâneas em formações ferríferas, é 

apresentado neste trabalho. De forma a elucidar que as cavidades estudadas apresentam 

presença hídrica durante período chuvoso, apenas, estando diretamente dependentes do 

regime chuvoso para seus desenvolvimentos. Cenário este diferente do cenário de 

ambientes cársticos, que são diretamente dependentes da presença hídrica em regime 

perene. Atualmente, estes dois ambientes cavernícolas considerados diferentes são 

abordados de forma única pela legislação brasileira, carecendo de uma abordagem 

individual, conforme realidades e peculiaridades de cada respectivo ambiente.  

 

Vale destacar que a riqueza espeleológica nacional é fator de expressiva relevância, não 

podendo esta ser extinta ou prejudicada por ações antrópicas. Além disso, outro ponto 

importante é com relação aos projetos de mineração, estes possuem alta relevância 

socioeconômica nas regiões que estão localizadas, não podendo este ser inviabilizado por 

ausência de estudos que justifiquem tal medida.  

 

Neste contexto, buscam-se resultados que contribuam com o entendimento do 

comportamento dos fluxos hídricos superficiais e subsuperficiais dentro do domínio do 

polígono de proteção preestabelecido para cavidades de máxima relevância, contribuindo 

como embasamento científico para uma atividade mineraria sustentável. 

 
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
A dissertação a ser discorrida está estruturada em sete capítulos, conforme apresentado a 

seguir:  

 

Capítulo 1 – Introdução – apresentação dos aspectos básicos aplicados à mineração, 

espeleologia e às minas da Serra Norte, focando na área de influência e integridade física 



 
 

da cavidade. Além disso, são apresentadas as justificativas e os objetivos da presente 

pesquisa. 

 

Capítulo 2 – Contextualização da Área de Estudo – apresentação das características 

geográficas (localização da área de estudo), geológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

climatológicas, hidrológicas/hidrogeológicas e as características das cavidades 

selecionadas para a região de estudo. 

 

Capítulo 3 – Fundamentação Teórica – apresentação das definições importantes quanto 

às cavidades naturais subterrâneas e principais características das cavidades estudadas. 

Além da revisão bibliográfica sobre o contexto da mineração no Brasil, espeleologia, 

feições cavernícolas, legislação, influência hídrica nas cavidades, influência 

pluviométrica e a técnica de traçadores corantes. 

 

Capítulo 4 – Materiais e Métodos – apresentação de toda a metodologia utilizada para 

a elaboração da dissertação, desde a revisão bibliográfica, passando pelas atividades 

experimentais e pelos procedimentos realizados em campo. 

 

Capítulo 5 – Resultados e Discussões – apresentação dos resultados obtidos com a 

técnica de traçadores corantes nas cavidades, realizados pela empresa Vale S.A.. Além 

de discussão dos resultados obtidos.  

 

Capítulo 6 – Considerações Finais e Sugestões para Pesquisas Futuras – 

argumentação quanto às principais conclusões obtidas e sugestões para estudos futuros 

em temas correlatos ao da presente dissertação. 

  



 
 

CAPÍTULO 2 
 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

2.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 
A Província Mineral de Carajás, precisamente a Serra Norte, situa-se aproximadamente 

no perímetro delimitado pelos paralelos 6º 02‟S e 6º 07‟S, e meridianos 50º 12‟W e 50º 

10‟W. Dista, em linha reta, cerca de 550 km ao sul-sudoeste da capital do Estado, Belém, 

e 1.100 km a norte-noroeste da capital federal, Brasília (Figura 2.1). Partindo de 

Parauapebas, percorre-se aproximadamente 25 km até chegar ao núcleo urbano de 

Carajás, posteriormente por estrada pavimentada o acesso é pela rodovia Raymundo 

Mascarenhas que dá acesso ao Complexo Minerador de Ferro Carajás. 

 

As cavidades selecionadas para o estudo localizam-se próximas às áreas onde são 

desenvolvidas as cavas N4E, N4WS e N5S, no segmento conhecido como Serra Norte. 

 



 
 

 
Figura 2.1 – Localização da Província Mineral de Carajás, com indicação dos principais 
depósitos de ferro, com destaque para Serra Norte. 
Fonte: Modificado de Hartwig (2014). 
 
2.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 
2.2.1 Província Mineral de Carajás 

 

A Província Mineral de Carajás (PMC) é uma das mais importantes e maiores reservas 

minerais do Brasil, apresentando um dos maiores depósitos de Fe de alto teor do mundo, 

com mais de 18 bilhões de toneladas e teor médio de 66% Fe, além de outros elementos 

como: cobre, manganês, ouro, zinco, níquel, e platinóides (BEISIEGEL, 1982; SANTOS, 

2002).  

 

Na compartimentação tectônica em modelos geológicos mais recentes do Cráton 

Amazônico, o núcleo arqueano da Província Amazônia Central foi nominado de 

Província Carajás (SANTOS et al., 2003) e, posteriormente nos trabalhos de Tassinari e 

Macambira (2004) como Bloco Carajás.  



 
 

Segundo Vasques e Rosa-Costa (2008), a limitação do Bloco Carajás se dá pelo Cinturão 

Neoproterozoico Araguaia a leste, a norte pela Província Paleoproterozoica Maroni-

Itacaiúnas, e a oeste e sul, pelo domínio Santana do Araguaia, além de rochas vulcânicas 

de idade paleoproterozoicas do Supergrupo Uatumã, relacionadas ao Ciclo 

Transamazônico. 

 

A PMC está inserida no contexto da Província Amazônia Central, destacada como um 

dos segmentos mais antigos do Cráton Amazônico, com mais de 2,5 Ga (bilhões de anos), 

situado em sua borda sul-oriental (TASSINARI e MACAMBIRA, 1999). Caracteriza-se 

por apresentar cinco sequências vulcano-sedimentares arqueanas do Supergrupo 

Itacaiúnas, sendo eles, Grupos: Salobo, Pojuca, Grão Pará, Igarapé Bahia e Buritirama 

(TASSINARI e MACAMBIRA, 2004) (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2 – Mapa geológico simplificado do segmento norte da Província 
Mineral de Carajás. 
Fonte: Dardenne & Schobbenhaus (2001). 



 
 

O Grupo Grão Pará (GGP), no qual está inserida a província ferrífera de Carajás (Dardenne 

& Schobbenhaus, 2001), destaca-se por um relevo dissecado, com encostas íngremes, 

favorecendo a presença de cavidades naturais (MACAMBIRA, 2003). 

 
Litoestratigraficamente, o GGP é constituído por uma sequência de rochas vulcânicas, 

separada por dois domínios principais: topo – Formação Carajás e base – Formação é 

Parauapebas. Nesse sentido, este grupo é descrito como apoiado, discordantemente, sobre 

os gnaisses do embasamento denominado Complexo Xingu (SILVA et al. 1974). 

 

 Formação Parauapebas 

 

Representada por rochas vulcânicas máficas, derrames basálticos, rochas vulcânicas 

félsicas subordinadas e intrusões máficas. A designação Formação Parauapebas foi 

mencionada inicialmente por Meireles et al. (1984).  

 

As rochas máficas da Formação Parauapebas, em geral, são descritas como corpos 

estratiformes sob a Formação Carajás (MACAMBIRA, 2003). Essas rochas máficas 

abrangem rochas intrusivas, como sills e diques, compostos por: basaltos andesíticos, 

andesitos, dacitos, dioritos, traquiandesitos, quartzo dioritos e gabros (MEIRELLES & 

DARDENNE, 1991; MACAMBIRA, 2003; ZUCCHETTI, 2007). 

 

 Formação Carajás 

 
Esta unidade apresenta em torno de 200 a 300 metros de espessura e contatos inferior e 

superior com a Formação Parauapebas. A formação Carajás é formada por jaspelitos com 

bandamento definido pela alternância de bandas de óxidos de ferro (magnetita, hematita 

e martita), jaspe (chert), além de carbonatos subordinados (MEIRELLES & 

DARDENNE, 1991). 

 

A ocorrência de formação ferrífera contida nas rochas jaspelíticas em Carajás possibilitou 

o desenvolvimento de depósitos de ferro em alto teor (65% Fe) e o avanço das pesquisas 

científicas, o que tornou a Província Mineral de Carajás (PMC) uma das áreas mais 

estudadas do Cráton Amazônico, além disso, possibilitou descobrir uma das mais 

importantes reservas minerais do Brasil e do mundo. 



 
 

 
Com relação aos eventos neotectônicos durante o Mioceno e o Pleistoceno/Recente, a 

PMC foi submetida a dois eventos, relacionados a feixes de falhas de dezenas a centenas 

de quilômetros de extensão, de orientação EW e NS, conectados por lineamentos de 

orientação NE, sismos e fonte termais (indicam estruturas ativas) (COSTA et al. 1996). 

 
2.2.2 Origem das Formações Ferríferas Bandadas (BIF) 

 
BIF (banded iron ore formations) é o nome dado às formações ferríferas bandadas 

abrangendo também às variedades de jaspelito e itabirito. Estas rochas têm origem de 

precipitados químicos de idade basicamente pré-cambriana, que ocorrem em níveis de 

óxidos de ferro alternado com níveis de sílica, que podem ser de quartzo, chert ou jaspe 

(KLEIN, 2005). 

 

As formações ferríferas bandadas são rochas metamórficas de baixo grau formadas a 

partir da oxidação do ferro em estado reduzido (Fe2+) intercalado com sílica provenientes 

de fumarola vulcânicas durante o pré-cambriano (MEL‟NIK, 1982). 

 

Diversos estudiosos descrevem em seus trabalhos que a gênese de formação de rochas 

com associação litológica como a das formações ferríferas bandadas, podem ser 

classificadas em dois tipos: Algoma e Lago Superior, sendo que a primeira está ligada a 

um sistema de origem vulcanogênica e a segunda relacionada a plataforma marinha rasa 

com vulcanismo (MEL‟NIK, 1982;  BIONDI, 2003). 

 

Os depósitos com formações ferríferas formados em Carajás têm origem química, 

formado principalmente por precipitação e a partir de fluidos hidrotermais provindos da 

alteração de rochas vulcânicas, e a partir de processos de enriquecimento supergênico, o 

ferro foi concentrado e resultou em alto teores (MEIRELLES, 1986). 

 
A mineralização de ferro de Carajás procedeu não apenas da lixiviação de SiO2, mas, 

acima de tudo, do enriquecimento hidrotermal em ferro de fonte externa, provavelmente 

de origem magmática alcalina (LOBATO et al., 2005). 

 



 
 

2.2.3 Origem das Cavidades Naturais em Formações Ferríferas 

 

Cavidade natural subterrânea em litologia ferrífera é um tema relativamente recente para 

a comunidade espeleológica. Os estudos foram intensificados devido à alta demanda 

mundial pelo minério de ferro nas últimas décadas. 

 

Com relação à origem das cavidades naturais entende-se que as feições se formam pela 

interação entre subsistemas hidrológico e geoquímico por meio de ocorrência de 

dissolução e corrosão da rocha de origem, geralmente carbonatos. 

 

As feições externas pseudo-cársticas em formações ferríferas tem sido citadas na 

literatura por diversos autores desde o século passado, em geral, em zonas de ambiente 

tropical (GAUTIER, 1902; JUTSON, 1914; DIXEY, 1920; DE CHÉLETAT, 1938). 

 

As feições internas pseudo-cársticas em formação ferrífera tem um grande potencial 

espeleológico no Quadrilátero Ferrífero e na Serra de Carajás, a maior parte dos estudos 

e relatórios são realizados pelas empresas e grupos de espeleologia, e tem levantado dados 

sobre um grande número de cavernas (PILÓ et al., 2005). 

 

Um trabalho clássico feito por Simmons (1963) menciona a formação de cavernas por 

erosão, e estas cavidades se formariam imediatamente abaixo do manto de intemperismo 

formado por canga. O modelo evolutivo destas cavidades descreve que: 

 

“(…) Cavernas de erosão ocorrem imediatamente 

abaixo de mantos de canga que suportam bordas de 

vales. A erosão de material friável como filitos, xistos ou 

material detrítico sob o manto de canga inconsolidada 

se inicia logo que uma drenagem rompe a camada de 

canga, formando um vale de encostas íngremes. (...) 

Depois de formadas, estas cavidades podem ser 

alargadas pela ação abrasiva de cursos d`água.”  

(Simmons, 1963: 70) 

 



 
 

Já as cavernas de dissolução apresentam-se, geralmente, maiores que as cavernas de 

erosão, frequentemente controlada pela presença de minerais solúveis e pela acomodação 

do acamamento de itabirito. O modelo evolutivo destas cavidades propõe: 

 

“(…) Sua forma e dimensões são provavelmente 

controladas pelo teor de minerais solúveis e pela 

disposição do acamamento do itabirito. A presença de 

maiores volumes de material solúvel determina, 

inicialmente, a localização da caverna. (...) A maior 

parte das entradas são pequenas aberturas verticais em 

locais em que a canga desmoronou sobre um vazio 

subjacente. Quando este é o único tipo de entrada 

existente, o piso é composto por resíduos não dissolvidos 

do itabirito.”  

(Simmons, 1963: 70) 

 

Tolbert et al. (1971) descreveram em seu trabalho na Serra dos Carajás, a origem de 

cavernas encontradas sob couraças e cangas na Serra Norte. Sendo que, para dar origem 

a esse tipo de cavidade supramencionada tem-se a associação de drenagem superficial 

percolando fraturas, encontrando caminhos e promovendo a lixiviação das formações 

ferríferas, xistos e filitos. 

 

A partir dos estudos de Pinheiro et al. (1985) na Serra Norte, com descrições detalhadas 

de feições morfológicas e hipóteses espeleogenéticas adotou-se, neste trabalho, um 

modelo genético para caracterizar as cavernas pertencentes a Serra do Carajás (Figura 

2.3). 



 
 

 
Figura 2.3  –  Esquema espeleogenético para as cavernas da Serra dos Carajás (PA): Estágio 1 – 
Sistema inicial de dissolução da rocha, preferencialmente nos planos de falhas e/ou fraturas; 
Estágio 2 – Mudanças do nível hidrostático. Formação de pequenas cavidades de dissolução. 
Cavidades de pequena dimensão na zona vadosa; Estágio 3 – Formação de proto-cavernas na zona 
vadosa; Estágio 4 – Construção de cavernas, a partir de processos contínuos do fluxo subterrâneo.  
Fonte: Modificado de Pinheiro et al. (1985). 

 
Pinheiro & Maurity (1988) detalharam mais o trabalho de Pinheiro et al. (1985), sendo 

aprimorada a interpretação espeleogenética para as cavidades de Carajás (Figura 2.4). 

Desse modo, eles propõem que as cavernas estão inseridas em um contexto superficial de 

um perfil de laterização, abaixo da carapaça ferruginosa, e que a evolução ocorre de duas 

formas, a primeira ligada a processos químicos e a segunda seria marcada por importantes 

modificações nas condições ambientais, onde prevaleceriam particularmente processos 

mecânicos, atuando sobre o pacote rochoso preteritamente trabalhado pelo intemperismo. 

Com as variações de nível de lençol freático, devido a alteração do relevo e/ou variações 

climáticas, ocorre a expansão de pequenas cavidades formadas anteriormente, por agentes 

químicos. Após a estabilização em ambiente vadoso, a ação erosiva da água acelera a 

erosão e resulta em abatimentos e acomodação mecânica das estruturas.  



 
 

 
Figura 2.4 – Modelo evolutivo para as cavernas de formações ferríferas da Serra dos Carajás. 
Estágio 1 – Ocorre formação de uma crosta ferruginosa e diferenciação da canga a partir de 
processos lixiviadores. Estágio 2 – Dissecação do relevo e oscilações do nível freático. Estágio 3 
– Fase de erosão física e desmoronamento de blocos.  
Fonte: Modificado de Pinheiro & Maurity (1988). 
 

Maurity & Kotschoubey (1995), posteriormente, produziram um estudo detalhado sobre 

a gênese das cavidades e mineralogia. Em síntese, o modelo espeleogenético estabelece 

uma evolução em três estágios (Figura 2.5). Primeiro ocorre percolação de fluidos nas 

descontinuidades, fissuras, falhas e fraturas. Na segunda etapa, ocorre o preenchimento 

de fissuras e fraturas na interface crosta-saprólito por óxi-hidróxidos de ferro e alumínio 

gerando estruturas do tipo boxwork. Por fim, ocorre a dissolução e eluviação da matriz 

argilosa, que resulta em zonas de baixa densidade, por conseguinte, há colapso da zona 

de baixa densidade e formação das cavidades (Figura 2.5). 

 



 
 

 
Figura 2.5 – Esquema de evolução da zona de baixa densidade na interface crosta-saprólito e 
formação de cavernas.  
Fonte: Modificado de Maurity & Kotschoubey (1995). 

 
2.3 GEOMORFOLOGIA 
 

A Serra dos Carajás está inserida no contexto do domínio do Planalto dissecado do Sul 

do Pará, identificado por maciços rochosos residuais. Essa unidade geomorfológica 

caracteriza-se por maciços residuais de topo aplainado ou ondulado com alguns picos e 

cristas, com cotas entre 500 e 700 m, intercalados por faixas de terrenos rebaixados, de 

altitude em torno de 250 e 300 m. As áreas elevadas normalmente são sustentadas pelas 

carapaças ferruginosas da Formação Carajás e pelas rochas metassedimentares da 

Formação Águas Claras com partes rebaixadas representadas pelas rochas vulcânicas do 

Grupo Grão Pará. 

 

Entre as principais serras da região temos a serra Norte e Leste, da Bocaina, do Tarzan e 

a Serra Sul. Nas porções mais elevadas do planalto dissecado, localmente denominados 

de platôs, verifica-se a presença de canga que recobrem principalmente as rochas 

ferríferas arqueanas, pertencentes à Formação Carajás (GGP), (RADAMBRASIL, 1974; 

PILÓ e AULER, 2009). 

 
As serras elevadas possuem feições côncavas portadora de depósito de tálus grosso, 

produto da erosão da cobertura de canga que mantém os platôs, bem como as escarpas da 



 
 

formação ferrífera (PILÓ e AULER, 2009). A figura 2.6 apresenta as hipsometria da 

região. 

 

No domínio dos Planaltos Residuais do Sul da Amazônia situa-se a unidade Espeleológica 

de Carajás (VALENTIM & OLIVITO, 2011). Esta foi dividida em nove Unidades 

Geomorfológicas (UGs). As cavidades em estudo pertencem a UG Serra Norte, 

posicionada na porção centro-leste da unidade espeleológica Carajás, na porção norte da 

serra homônima, definida por Valentim & Olivito (2011). Possui cerca de 76 km de 

extensão e cerca de 1.157 Km² de área. O limite dessa unidade é a planície aluvial do Rio 

Parauapebas, enquanto a oeste a unidade é delimitada pela planície do rio Itacaiúnas. 

 

 
Figura 2.6 – Mapa hipsométrico sobreposta à imagem de satélite salientando as principais serras 
da região. 
Fonte: Valentim & Olivito (2009). 
 
As cavidades podem se inserir nas bordas de lagoas doliniformes, no topo de platôs, nas 

bordas de drenagens e cabeceiras, nas bordas inclinadas do planalto dissecado; também 

podem se localizar na base de pequenas escarpas de canga ou da formação ferrífera 

(AULER & PILÓ, 2005; PILÓ e AULER, 2009). 



 
 

 

O relevo em Serra Norte delineia superfícies elevadas orientadas preferencialmente na 

direção WNW-ESE. Em geral, os topos aplainados são sustentados por coberturas de 

canga que recobrem as rochas ferríferas arqueanas pertencentes à Formação Carajás. A 

dissecação dessas rochas e da cobertura, em geral, resulta em encostas côncavas cobertas 

por depósitos de tálus grosso. Segundo Valentim & Olivito (2011), as declividades das 

vertentes na UG Serra Norte variam entre médias (20% e 40%) a íngremes (45 a 100%). 
 

2.4 PEDOLOGIA  

 

Quando o tema se refere à pedologia, existem diversos temas abordados por diferentes 

autores na literatura. Rosière & Chemale (2001) descrevem o perfil laterítico, variando 

de metros até dezenas de metros, fazendo uma espécie de proteção das formações 

ferríferas subjacentes da oxidação e hidratação concedendo maior eficácia dos processos 

de lixiviação da sílica.   

 

Gonçalves et al. (2016) apresentam um esquema do perfil laterítico que ocorre no 

Complexo Minerador de Carajás, por meio de estudos focados no perfil laterítico da 

região da Serra Norte que  é composto: do topo para a base uma crosta laterítica, seguida 

por zona de transição e no fim um horizonte saprolítico, gradando para rocha sã, onde se 

encontra a formação ferrífera mais maciça e em grandes profundidades (Figura 2.7).  

 



 
 

 
Figura 2.7 – Perfil laterítico esquemático da região Serra Norte do Complexo Carajás. 
Fonte: Adaptado de GONÇALVES et al., (2016). 
 

2.5 CLIMA 

 

O clima da região da Floresta Nacional de Carajás pode ser definido como tipo "AWi" – 

tropical chuvoso com seca de inverno segundo a classificação de Köopen. Há um período 

de estiagem que costumam durar cerca de cinco meses consecutivos (junho a outubro) e 

um período chuvoso ocorre de dezembro a abril. Além disso, há dois períodos de 

transição, seco-chuvoso no mês de novembro e chuvoso-seco no mês de maio (IBAMA, 

2004). 

  

Majoritariamente a região da Serra de Carajás apresenta clima equatorial mesotérmico de 

altitude. Pois, devido à grande quantidade de oscilações no relevo são discernidos dois 

subtipos de clima, são eles: o subtipo climático das Encostas, o subtipo climático dos 

topos. O climático das encostas caracteriza-se por apresentar temperaturas médias de 25 

a 26 °C, ventos fracos e má ventilação. Já o climático dos topos é definido por 

temperaturas médias de 25 a 26 °C, baixa insolação (5 a 6 horas), ventos fracos e má 

ventilação. Anualmente as precipitações são muito elevadas, chegando a variar de dois 

mil a dois mil e quatrocentos milímetros (IBAMA, 2004). 

  



 
 

2.6 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

A unidade espeleológica Carajás comporta a bacia hidrográfica do rio Tocantins-

Araguaia a leste, a oeste pelo rio Xingu, sendo que boa parte da área atinge a bacia do 

Rio Itacaiúnas, afluente de margem esquerda do rio Tocantins. A bacia hidrográfica do 

rio Itacaiúnas apresenta uma rede hidrográfica vigorosamente condicionada à 

estruturação tectônica do local, que compreende um padrão retangular a subrretangular. 

A rede hidrográfica também é condicionada pelo regime de chuvas e pela altitude em 

relação ao nível do mar (Figura 2.8) (VALENTIM & OLIVITO, 2009). 

 

 
Figura 2.8 – Mapa das bacias hidrográficas pertencentes a unidade espeleológica de Carajás. 
Fonte: Modificado de Valentim & Olivito, (2009). 
 

A maior parte das cavernas que ocorrem nesta região são secas, os processos hidrológicos 

são associados a cursos de água restritos, só ocorrendo em cavernas localizadas nas 

proximidades de igarapés. Canais e surgências de drenagem temporários ocorrem, bem 

como gotejamento e/ou percolação de água infiltrada nas juntas e fissuras (PILÓ e AULER, 

2009). 

 



 
 

2.7 CARACTERÍSTICAS DAS CAVIDADES SELECIONADAS PARA O 

ESTUDO 

 

De forma geral, as cavidades contempladas nesse trabalho constituem feições rasas, 

inseridas em posições distintas das vertentes localizadas no entorno das minas na Serra 

Norte.  

 

Precisamente, as cavidades selecionadas para o estudo localizam-se próximo às áreas onde 

são desenvolvidas as cavas N4E, N4WS e N5S, no seguimento conhecido como Serra Norte, 

localizado na Serra dos Carajás. 

 

Foram selecionadas 34 cavidades para o estudo, cada uma com atributos intrínsecos 

quanto a sua geomorfologia, composição litológica e estrutural (Tabela 2.1). Todos os 

demais dados e características das cavidades podem ser consultados no Anexo I.  

  



 
 

Tabela 2.1 – Lista das cavidades em estudo e suas principais características geológicas. 

CAVIDADE COMPOSIÇÃO CARACTERÍSRICAS 

N4E-04 Formação Ferrífera Bandada Bandamentos, dobramentos e planos de 
fraturas. 

N4E-68 Formação ferrífera com rocha 
máfica e canga 

Canalículos e condutos. 

N4E-92 Formação Ferrífera Bandamento NNW com fraturas. 

N4WS-67 Canga e Formação Ferrífera Fraturas, bandamentos, canalículos. Também 
apresenta feições de dissolução 

N4WS-72 Canga  Dissoluções e fraturas no teto 

N5E-04 Rocha ferrífera Fratura no teto e muitos canalículos/ 
bandamento da formação ferrífera vertical no 

teto e paredes. 

N5E-05 Rocha ferrífera e canga Estruturas com mergulho para oeste. 

N5S-09 Contato canga e formação 
ferrífera 

Canalículos e condutos mais 
horizontalizados na entrada e verticalizados 

no fundo. 

N5S-15 Canga em contato com formação 
ferrífera 

Canalículos verticalizados no teto e 
concentrados em porção NW. 

N5S-40  

Formação ferrífera aflorante 

Fraturas horizontalizadas na canga. 

N5S-53 - - 

N5S-55 Áreas de canga de formação 
ferrífera 

Fraturas subverticais abertas/ bandamento 
sub-horizontalizado. 

N5S-65 - - 

N5S-M1-21 Canga rica em fragmentos de 
hematita angulosos 

- 

N4WS-73 Contato entre canga e formação 
ferrífera 

Desplacamento no teto em planos 
horizontais. 

N5S-30 Canga e rocha máfica Planos de fratura e canalículos no teto. 

N5S-37 Contato entre canga e formação 
ferrífera 

Estratificações plano-paralelas, cruzadas e 
canais de sedimentos grosseiros e finos. 



 
 

N5S-57 - - 

N5S-63 Fragmentos de rocha - 

N5S-64 - 
 

N4E-11 Aflora canga - 

N4E-22 Formação ferrífera - 

N4E-23 Formação ferrífera Fratura longitudinal paralela ao eixo 
da cavidade evidente no teto. As 
paredes da esquerda e de fundo 

apresentam muitas saídas de água, 
com condutos por onde a água jorra, 

enquanto a da direita é seca. 

N4E-26  Formação ferrífera Duas fraturas semelhantes no teto. 

N4E-86  Jaspelito - 

N4E-89 Canga - 

N4WS-27 Formação ferrífera Camadas verticalizadas e dobradas. 

N4WS-69 Canga porosa  Paredes irregulares. 

N5S-12 Canga Fratura no teto com escorrimentos e gotejam. 

N5S-17 Contato canga e rochas 
vulcânicas 

crostas de canga fraturada. 

N5S-52 Depósito aluvio-coluvionar 
ferruginoso 

Fraturas e descontinuidades. 

N5S-M1-27 Formação ferrífera nas paredes e 
teto 

- 

N5S-M1-31 Canga e fragmentos de 
formações ferríferas angulosas 

Projeções de raízes no teto. 

PESE-0004 Formação Ferrífera Bandada Bandamento da rocha N10W mergulho 30 a 
40°. 

  



 
 

CAPÍTULO 3 
 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 CONTEXTO DA MINERAÇÃO NO BRASIL 

 

A mineração é uma atividade econômica presente de forma expressiva desde os 

primórdios da colonização, quando se lavraram as ocorrências de diversas substâncias 

minerais encontradas na superfície do solo brasileiro (GERMANY, 2002).  

 

O País encontra-se em constante crescimento no setor da mineração e apresenta um 

enorme potencial mineral, visto que possui uma das maiores reversas minerais do mundo 

e outras podem ser descobertas, além disso, a mineração tem se tornado uma das 

principais atividades econômicas, sendo as exportações de commodities minerais, um dos 

fatores de superávit da balança comercial do Brasil (MELIN, 2008). 

 

Por este motivo, a mineração deve ser abordada de forma cautelosa, com boa gestão dos 

riscos a ela associados, pois pode propiciar impactos sociais e ambientais negativos e até 

mesmo irreversíveis. A forma com que estes impactos são abordados podem minimizar 

seus efeitos com um bom planejamento e desenvolvimento sustentável da atividade. 

 

3.1.1 Mineração de Ferro no Brasil 

 
O elemento ferro é um dos mais abundantes da Terra, ele é encontrado em diversos 

minerais, tais como: hematita, magnetita, siderita, pirita, goethita e limonita (SANTOS, 

2008). Apesar da formação ferrífera ser abundante em todo o mundo, suas jazidas se 

concentram em poucos países, sendo o Brasil detentor de 9,5% de toda reserva mundial 

segundo o U.S. Geological Survey (2009).  

 

A exploração e a busca por jazidas de formação ferrífera se intensificaram a partir da 

Segunda Revolução Industrial em 1870, quando o minério passou a ser utilizado como 

matéria prima para o processo de industrialização, por ser insumo básico da siderurgia 



 
 

para a produção de aço (LAMOSO, 2001). Desta forma, Inglaterra, EUA e Alemanha 

passaram a investir no desenvolvimento de tecnologias voltadas à pesquisa mineral. A 

partir de 1910 os grupos estrangeiros investem em pesquisas no Brasil e conhecem parte 

do potencial das reservas de ferro brasileiras (LAMOSO, 2001; ZORZAL E SILVA, 

2004; VIEIRA, 2019).  

 

O Brasil era o segundo maior produtor de minério de ferro em 2011, segundo U. S. 

Geological Survey e UINCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento), e a mineradora VALE, até o ano de 2018, a maior exportadora de 

minério de ferro do mundo, conforme mencionado pelo IBRAM - Instituto Brasileiro de 

Mineração (2019). 

 

O País possui reservas vultosas cujas características tecnológicas naturais apresentam 

vantagem em relação aos demais países produtores, são reservas de fácil lavra, que 

promovem a produção de grandes volumes a baixos custos. As principais províncias 

ferríferas brasileiras situam-se no Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais, e na 

Serra dos Carajás, no estado do Pará.  

 

3.2 ESPELEOLOGIA  

 
A palavra Espeleologia, deriva do Grego spēlaion que significa caverna e logos quer dizer 

estudo. Estudar e conhecer as cavernas é a principal função do estudo da espeleologia, 

além de, compreender o meio físico, formas de vida presentes e passadas e a diversidade 

morfológica, muitas vezes intrínseca a cada uma.  

 

A espeleologia é uma ciência que abrange diversas áreas do conhecimento, como: 

biologia, geologia, arqueologia, paleontologia, meteorologia hipógea, geomorfologia, 

hidrologia, espeleomineralogia, espeleoturismo, etc. Para tais áreas do conhecimento, é 

imprescindível o conhecimento de técnicas específicas do ambiente cavernícola tais 

como: mapeamento espeleológico, técnicas de exploração e segurança e 

espeleofotografia.  

 

Segundo Piló & Auler (2011), afirmam que nos tempos atuais, o termo caverna consiste 



 
 

em uma abertura natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno que pode 

permitir a entrada de um ser humano (ICMBio, 2010). O órgão responsável pelo 

agrupamento das instituições nacionais de espeleologia e adota tal definição é a SBE – 

Sociedade Brasileira de Espeleologia. 

 

As áreas onde ocorrem formação de cavernas carbonáticas são as denominadas áreas de 

relevo cárstico, que compreende terrenos com predominância de rochas solúveis como 

rochas carbonáticas, dolomitos e calcários. No entanto, podem existir formações 

cavernícolas em áreas de pseudocarste, desenvolvida em rochas mecanicamente mais 

resistentes, como por exemplo, em formações ferríferas bandadas (Auler e Zogbi, 2005). 

A Figura 3.1 apresenta as áreas com potencial para ocorrência de cavernas no Brasil, 

assim como as cavernas já inventariadas no CANIE até dezembro de 2018. 

 
Figura 3.1 - Áreas de ocorrência de cavernas conhecidas no Brasil. 
Fonte: (CECAV/ICMBio, 2018). 



 
 

 
Em 2014 a espeleologia brasileira viveu um boom, em decorrência da expansão da 

exploração de formações ferríferas, devido a demanda de países, além do aquecimento da 

economia brasileira, que fez surgir várias empresas de consultoria especializadas em 

espeleologia e a profissionalização do espeleólogo (PILÓ &. AULER, 2019). 

 

3.2.1 Feições Cavernícolas 
 

O patrimônio espeleológico é constituído pelo conjunto de ocorrências geológicas que 

criam formações especiais e cavidades naturais subterrâneas, tais como vales fechados, 

dolinas, paredões verticais, canyons, sumidouros, abismos, drenagens subterrâneas, 

furnas, tocas, grutas, lapas e abrigos sob rochas, que são considerados bens da União a 

teor do disposto no art. 20, X, da Constituição Federal.  

 

Segundo a Resolução CONAMA 347/2004, resolução esta publicada a fim de definir o 

conceito de cavidades naturais subterrâneas, define cavidades como: 

 

“Cavidade natural subterrânea é todo e qualquer 

espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou 

sem abertura identificada, popularmente conhecido 

como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, 

incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, 

as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo 

rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua 

formação tenha sido por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante.” 

(Resolução CONAMA 347/2004) 
 

Já a cavidade natural subterrânea de relevância máxima para fins de anuência pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no 

processo de licenciamento é: 

 

“aquela que apresente significativos atributos 



 
 

ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou 

socioeconômicos, no contexto local ou regional em 

razão, entre outras, das seguintes características:  

a) dimensão, morfologia ou valores paisagísticos;  

b) peculiaridades geológicas, geomorfológicas ou 

mineralógicas;  

c) vestígios arqueológicos ou paleontológicos;  

d) recursos hídricos expressantes;  

e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou 

ameaçadas de extinção;  

f) diversidade biológica; ou  

g) relevância histórico-cultural ou socioeconômica na 

região.” 

 

As cavidades são bens naturais que apresentam ambientes próprios e ecossistema frágil, 

possuindo conteúdo mineral, hídrico, faunístico, florístico, sítios arqueológicos e 

paleontológicos. Estas formações geológicas apresentam relevante importância 

ambiental, cultural e econômica e são classificadas como abrigo ou caverna. Essa 

classificação se dá pela relação “altura da entrada” versus “projeção horizontal”. Para 

alturas (H) inferiores à projeção horizontal (PH), a cavidade é classificada como caverna, 

já para alturas (H) superiores à projeção horizontal (PH) a cavidade é classificada como 

abrigo (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 – Representação em perfil da convenção espeleométrica utilizada pelo 
CECAV/ICMBio na diferenciação de cavernas e abrigos. A) Caverna; B) Abrigo. 
 



 
 

3.3 LEGISLAÇÃO 

 
A Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) foi o primeiro grupo brasileiro de 

espeleologia, criado em 1937. Trinta anos depois, foi fundada a Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE), em 1969. Isso impulsionou o desenvolvimento do setor, bem como 

sua organização. 

 

Primeiramente, para a regulamentação e proteção do acervo espeleológico brasileiro foi 

estabelecida e publicada a Resolução CONAMA nº 009/1986, permitindo a criação de 

uma comissão especial para dedicar a assuntos relativos à preservação do patrimônio 

espeleológico. Posteriormente, no ano seguinte a sanção da Resolução CONAMA 

nº005/1987, ocorre a efetivação do Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico, que prevê a inclusão na legislação ambiental brasileira a exigência da 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) nos casos de empreendimentos 

potencialmente danoso ao patrimônio espeleológico nacional. 

 

Com a publicação da Constituição Federal em 1988, foi exigida a proteção, preservação 

e conservação das cavidades naturais subterrâneas. Além disso, com a fundação da SBE 

o setor nacional de espeleologia estabeleceu sua organização, assim, através da 

divulgação das cavidades, foi possível garantir a preservação e a inclusão como 

patrimônio nacional, fazendo valer a constituição federal. 

 

Dois anos depois, 1990, foi divulgado o decreto federal n° 99556,  no qual foi incumbido 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

o poder de fiscalizar e controlar o uso do patrimônio nacional espeleológico, garantindo 

a limitação determinada para utilização das cavidades naturais subterrâneas: 

 

Art. 1° As cavidades naturais subterrâneas existentes no 

território nacional constituem patrimônio cultural 

brasileiro, e, como tal, serão preservadas e conservadas 

de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem 

técnico-científica, bem como atividades de cunho 

espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 



 
 

educativo.  

(Decreto Nº 99.556/90) 

 

Em 1997 foi criado o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), 

unidade descentralizada do IBAMA. Este obteve a responsabilidade de avaliar os estudos 

ambientais relacionados às cavernas em áreas de mineração. Para diminuir os impactos 

causados por atividades de mineração, bem como manter a proteção do patrimônio 

espeleológico, uma equipe de pesquisadores desenvolveu conhecimentos especializados e 

necessários. Atualmente, o CECAV não tem mais a incumbência de gerir licenças ambientais, 

assim a equipe técnica faz a gestão e pesquisas nas áreas de cavidades (AULER e PILÓ, 

2015).   

 

Em 2004, com a publicação da Resolução CONAMA 347/2004, foi criado o Cadastro 

Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) estabelecendo a área de influência de 

250 metros em projeção horizontal em forma de poligonal convexa sobre as cavidades 

para não permitir impactos ambientais irreversíveis. 

 

A rigidez da Resolução CONAMA 347/2004 fez com que o setor mineral recorresse à 

uma maior maleabilidade quanto à aplicação da resolução, pois em muitos casos, isto 

implica em perda de produção. Por essa razão, o Decreto Lei 6.640, de 07 de novembro 

de 2008 foi instituído, para que permitisse o estudo e classificação das cavidades quanto 

ao grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo. A classificação é atribuída pela 

análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, 

cênicos, históricos culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.  

 

Dessa maneira, as cavidades classificadas com grau máximo de relevância, junto à suas 

áreas de influência de acordo com a legislação brasileira atual, não poderão sofrer danos 

ambientais irreversíveis. Cavidades de menor grau, juntamente com o raio de influência 

podem sofrer impactos ambientais mediante estudos específicos e medidas 

compensatórias que comprovem tal medida. 

  



 
 

3.4 INFLUÊNCIA HÍDRICA EM CAVIDADES 

 

A hidrologia, juntamente com a geoquímica, está diretamente relacionada ao processo de 

formação das cavidades naturais subterrâneas, podendo promover a dissolução e erosão 

das rochas a partir de fluxos de água, formando os chamados abrigos, grutas, cavernas e 

abismos, que evidenciam feições como dolinas, sumidouros, surgências e claraboias. Não 

só no processo de gênese da cavidade, mas também do seu desenvolvimento promove 

maiores dissoluções, consequentemente, aumento das dimensões das cavidades, bem 

como da diversidade biológica no interior destas (Figura 3.3).  

 

 
Figura 3.3 – A infiltração hídrica promove a dissolução e/ou erosão das rochas e formação de 
cavidades naturais subterrâneas.  
Fonte: Hidrovia, (2020). 
 



 
 

Segundo Weiler (2001) e Morais & Bacellar (2008), a infiltração e a percolação de água 

através dos horizontes do solo dependem de diversos fatores que podem ser intrínsecos e 

extrínsecos. No que diz respeito aos fatores intrínsecos, tem-se: a textura, a estrutura e a 

configuração espacial dos horizontes do solo. Quanto às características extrínsecas 

destacam-se as condições de umidade inicial e o gradiente hidráulico da frente de 

saturação.  

 

Os fluxos de água apresentam diferentes formas e velocidades, sendo homogêneo, pela 

matriz do solo, ou por caminhos preferenciais, por macroporos, com variados níveis de 

interação com a matriz do solo (Figura 3.4). 

  



 
 

TIPO DE 
FLUXO PROCESSOS DE FLUXO FEIÇÃO DO SOLO 

EXEMPLO DAS 
CARACTERÍSTICAS DA 

ÁREA ATINGIDA 

Fluxo por 
macroporos 
com baixa 
interação 

Macroporos em 
uma matriz saturada 

ou com baixa 
permeabilidade  

Fluxo por 
macroporos 

com 
interação 

mista (alta e 
baixa) 

Macroporos em 
uma matriz 

heterogênea ou 
fluxo variável 

 

Fluxo por 
macroporos 

com alta 
interação 

Macroporos em 
uma matriz 
permeável 

 

Fluxo pela 
matriz 

heterogênea 
e formação 
de dígitos 

Solo espacialmente 
heterogêneo, 

repelência de água 
ou instabilidade de 
fluxo em solos com 
variações texturais  

Fluxo pela 
matriz 

homogênea 
Solo permeável 

 
Figura 3. 4 – Tipos e processos de fluxo envolvidos na infiltração e percolação na zona não-
saturada do solo. 
Fonte: Modificado de Weiler (2001). 
 

O tipo de percolação depende de fatores extrínsecos (condições de umidade inicial e 

gradiente hidráulico da frente da saturação) e intrínsecos (textura, estrutura e 

configuração espacial dos horizontes do solo) como citado anteriormente, além disso, são 

influenciados direta e indiretamente pelas condições climáticas, geomorfologia e formas 

de uso e ocupação do solo na localidade (BEVEN e GERMANN, 1982; AEBY, 1998; 

WEILER 2001; MORAIS e BACELLAR 2008). 

 



 
 

Entre as técnicas utilizadas comumente para avaliar processos hidrológicos destaca-se o 

uso de traçadores corantes, para avaliar as taxas e formas de infiltração e percolação. 

 
3.5 INFLUÊNCIA PLUVIOMÉTRICA 

 
O regime das precipitações pluviométricas está diretamente ligado às características da 

água no meio, como influência nos regimes de fluxo hídrico subterrâneo. A chuva atua 

como agente erosivo nas bacias hidrográficas, transportando materiais orgânicos e 

inorgânicos para o interior de rios, lagos e reservatórios (aquíferos) (Figura 3.4) 

(CORAZZA et al., 2013). Além disso, é um agente formador de cavidades naturais 

subterrâneas. 

 

 
Figura 3.5 – O regime pluviométrico promove a infiltração hídrica.  
Fonte: Autor, (2020). 
 
A precipitação é convencionalmente medida por meio de aparelhos chamados de 

pluviômetros ou pluviógrafos a depender da forma de medição. No entanto, existem 

outras formas de medir a precipitação, podendo destacar os radares meteorológicos. 

 



 
 

Desta forma, alterações no regime das chuvas, na intensidade dos ventos e na temperatura 

do ar, podem alterar o transporte e deposição de materiais, o nível da água, dentre outros 

elementos. Á água, enquanto elemento vital, precisa ser monitorada e estudada 

constantemente. Uma das tecnologias para o monitoramento dos recursos hídricos que 

tem sido utilizada com uma frequência cada vez maior é o sensoriamento remoto, tanto 

em nível orbital quanto terrestre (CORAZZA et al., 2013). 

 

A questão pluviométrica tem relação importantíssima na técnica de traçadores corantes, 

visto que dentro desse domínio, a existência de caminhos que conectam os fluxos infiltrados 

nos platôs e encostas oriundos das precipitações pluviométricas ao interior da cavidade, 

podem contribuir para o conhecimento do raio de influência hídrica real. Dessa maneira, a 

bacia de contribuição hídrica é considerada como a Área de Influência Hídrica Potencial 

(AIHP) máxima, onde pode ocorrer a infiltração de águas de precipitação pluviométrica rumo 

à cavidade. A bacia de contribuição representa, potencialmente, a porção do relevo capaz de 

direcionar os aportes pluviométricos incidentes sobre a superfície e parte dos infiltrados, 

rumo às cavidades (CECAV, 2007). 

 

O raio de influência real de uma determinada cavidade é entendido como a distância 

“máxima” em que as águas do escoamento superficial e ou subsuperficial podem ser dirigidas 

para o interior da cavidade, participando de sua dinâmica espeleogênica e contribuindo para 

o aporte de material trófico rumo ao seu interior (CECAV, 2007). 

 

O uso de traçadores corantes tem sido adotado como ferramenta de análise de conexões 

hidráulicas subterrâneas em diversos ambientes aquíferos, notadamente, os aquíferos 

cársticos. Muitos pesquisadores (ex: Aley & Fletcher,1976, Smart et al.1986, Quinlan 

(1987a), Mull et al. (1988), Aley (1999), Field (2002) tem apresentado discussões amplas 

sobre a aplicação de traçadores corantes na determinação de rotas de fluxos subterrâneos e 

dos atributos hidrodinâmicos dos aquíferos, condicionados pela geomorfologia e 

pluviometria, considerando-se os aspectos metodológicos envolvidos e a necessária 

adequação dos procedimentos e das técnicas de investigação. 

 

Toda a porção do relevo situada abaixo da entrada da cavidade não está incluída no 

domínio de estudo. No entanto, é importante ressaltar que é possível a existência de 

conexão hidráulica entre a cavidade e outras áreas exteriores à AIHP a montante da 



 
 

cavidade. Esse fato é admissível principalmente quando a cavidade atinge camadas de 

rocha com fraturas e falhas de grande amplitude e de boa permeabilidade. Entretanto 

espera-se que essa contribuição seja secundária, sendo os volumes de infiltração e 

percolação mais significativos, através da AIHP. Essa afirmativa deve ser refutada caso 

o mapeamento geológico e dados de campo confirmem a existência e a significância das 

estruturas citadas. 

 

É importante lembrar que as fraturas e falhas, bem como diques de rochas básicas e outras 

litologias podem se constituir em barreiras ou zonas de concentração de fluxo. Estes 

fatores devem ser considerados na análise dos resultados a serem obtidos pela aplicação 

dos testes com traçadores. A Figura 3.5 apresenta um modelo ilustrativo desse tipo de 

condição geológica, comumente encontrada em meio às formações ferríferas nos 

contextos estudados. 

 

 
Figura 3.6 - Modelo hipotético de percolação na zona vadosa. Observa-se que os fluxos 
infiltrados no meio entre a superfície e a cavidade podem ser dispersados devido à presença de 
zonas de falhas e fraturas, ainda que estejam sob a bacia de contribuição da cavidade. 
Fonte: Modificado de Hidrovia (2020). 
 

3.6 TÉCNICA DE TRAÇADORES CORANTES 

 



 
 

Segundo Wilson Jr et al. (1986). um traçador é qualquer material solúvel ou insolúvel 

que seja utilizado para determinar o caminho, tempo de trânsito e da dispersão de 

materiais similares na água. Os traçadores podem ser radioativos ou inativos, sendo 

ambos subdivididos em ambientais ou artificiais (Figura 3.6). 

 

 
Figura 3.7 – Divisão dos tipos de traçadores utilizados em hidrologia. 
Fonte: Adaptado de ROLDÃO e PECLY (2011). 
 

A técnica de traçadores corantes é uma técnica utilizada para análise qualitativa dos fluxos 

nos sistemas vadosos constituídos, neste caso, em coberturas concrecionárias 

ferruginosas e de formações ferríferas. Ela é comumente utilizada para avaliar, de modo 

geral, processos hidrológicos, frequentemente utilizado para classificar e caracterizar 

taxas de infiltração e percolação (FLURY, 1996). 

 

A aplicação das técnicas de traçadores fluorescentes corantes é amplamente empregada 

na caracterização do regime de fluxos em ambientes de rochas porosas, e sua aplicação 

deve-se a simplicidade e eficiência do método. O ensaio constitui-se do lançamento do 
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traçador em pontos de injeção, estrategicamente selecionados em campo, para medição 

qualitativa e/ou quantitativa em outros pontos onde se supõem que ocorra a descarga dos 

fluxos superficiais, assim como fluxos subterrâneos que se têm interesse em se investigar 

(HOFSTAD, 1995). 

 

Segundo Milanović (1981), os corantes fluorescentes usados como traçadores de fluxos 

no meio ambiente devem apresentar as seguintes propriedades: (i) serem prontamente 

solúveis em água; (ii) adequadamente conservativos, estáveis com o tempo e não se 

deteriorarem em contato com o meio investigado; (iii) serem mensuráveis a baixas 

concentrações; (iv) apresentarem detecção de forma simples e (v) possuírem baixa 

toxicidade. 

 
Solubilidade 
 
A solubilidade é de grande importância, pois uma elevada solubilidade inicial permite 

maior poder de detecção, mesmo após níveis de diluição consideráveis (MILANOVIĆ, 

1981). 

 
Estabilidade 
 
As concentrações de traçador empregadas utilizadas nos experimentos são usualmente 

muito inferiores à quantidade de água prevista no estudo. Porém, qualquer perda de 

traçador ao longo da zona de fluxo reduz a precisão de alguns resultados e pode interferir 

na sua interpretação. Capacidade de trocas iônicas, adsorção e biodegradação são alguns 

tipos de retenção que podem ocorrer. Os corantes fluorescentes adotados nestes 

experimentos são considerados como de baixa capacidade de interferência por estes 

mecanismos, os quais, e não são rapidamente degradáveis, por serem estruturalmente 

estáveis (MILANOVIĆ, 1981). 

 

Detecção 
 
As formas de detecção devem ser consideradas acessíveis e frequentes o suficiente para 

caracterizar corretamente as suas concentrações. Se a frequência das análises é reduzida 

para minimizar custos é possível que se perca algumas estimativas de sua concentração e 



 
 

dados relativos ao seu tempo de residência. Detectores a base de carvão ativado podem 

ser utilizados para monitoramento contínuo (MILANOVIĆ, 1981). 

 

Detectabilidade 
 
Deve ser considerada a mais baixa concentração que pode ser realmente identificada por 

um procedimento analítico. Maiores concentrações são desejáveis para que se obtenha 

maior confiança em resultados (MILANOVIĆ, 1981).  

 

Toxicidade 
 
Os traçadores corantes escolhidos para o experimento devem ser atóxicos para os 

organismos e o meio ambiente. A toxicidade é relativa, depende principalmente das 

concentrações presentes no ambiente ao qual o corante é inserido e/ou injetado 

(MILANOVIĆ, 1981). 

 

3.6.1 Traçadores Ambientais (Naturais) 

 
 São substâncias que se apresentam de maneira natural no meio ou são lançadas 

desprevenidamente pela atividade humana, por conseguinte, devido à sua 

persistência, tornam-se utilizáveis como traçadores hidrológicos; 

 
 A medição de traçador in situ é corriqueiramente mais complexa comparada com 

as demais. 

 
3.6.2 Traçadores Artificiais 

 

 São substâncias inseridas no meio ambiente e monitoradas para identificar o fluxo 

e/ou movimento da água; 
 

 De modo geral, a medição do traçador é simples de realizar na forma in situ e no 

laboratório; 

 

 O traçador pode ter maior custo quando comparado aos traçadores naturais; 

 



 
 

 O tempo de preparação e medição de uma amostra é normalmente mais curto, e 

os custos relacionado aos equipamentos são relativamente mais baixos, resultando 

assim, em gastos menores nas análises.  

 

Existem diversos tipos de traçadores que podem ser usados em estudos e análises 

hidrológicas. No entanto, os traçadores radioativos artificiais e os inativos artificiais 

fluorescentes são os mais utilizados atualmente segundo Ribeiro (2007). 

 

3.6.3 Traçadores Fluorescentes 

 

São substâncias orgânicas que possuem a caraterística de emitir luz, especificamente 

fluorescência, numa determinada faixa de comprimentos de onda, pois, quando 

submetidas a uma luz de excitação em um determinado comprimento de onda, elas 

emitem luz. 

 

O uso destes traçadores fluorescentes para determinar caminhos preferenciais hídricos 

torna possível a detecção com precisão do fluxo hídrico subterrâneo, possibilitando a 

modelagem da dinâmica superficial e subterrânea hídrica. Esta técnica consiste 

basicamente na aplicação de traçadores em pontos de entrada de água pré-determinados 

e posteriormente, a realização de amostragem nas surgências e ressurgências de água, e 

posterior análise das diferenças de resultados entre os valores de background e pós-

injeção (BARBOSA et al., 2017). 

 

Os traçadores corantes mais utilizados em ensaios de cavidades ferríferas são a 

Fluoresceína (ou Uranina) e a Rodamina WT (Tabela 3.2). Estes compostos químicos são 

amplamente utilizados para essas finalidades (ALEY e FLETCHER, 1976; MULL et al., 

1988), sendo atóxicos nas concentrações adotadas nos ensaios. 

  



 
 

Tabela 3.1 - Traçadores fluorescentes mais utilizados em teste de cavidades naturais subterrâneas. 

TRAÇADOR FÓRMULA QUÍMICA OBSERVAÇÕES 

Fluoresceína C20H10Na2O5 Não tóxica ao meio ambiente 

Rodamina WT C29H29N2O5ClNa2 Não tóxica ao meio ambiente 

Fonte: Adaptado de MULL et al., (1988). 
 

Estudo do background 
 
O estudo do valor de background para os ensaios dos traçadores corantes consiste em 

avaliar a fluorescência das águas que constituem o ambiente a ser estudado, anteriormente 

à injeção dos traçadores corantes. O estudo de background compreende três etapas: i) 

coleta de amostras em campo, ii) análise laboratorial e iii) análise dos resultados (SILVA 

et al., 2009). 

 

De modo geral, as águas podem conter substâncias capazes de emitir fluorescência em 

comprimentos de onda semelhantes aos corantes que serão utilizados nos ensaios, ou 

mesmo conter substâncias fluorescentes associadas a compostos provenientes, por 

exemplo, do escoamento superficial de estradas ou mesmo de plantas industriais. Desse 

modo, todo ensaio de traçador deve previamente avaliar as características de 

fluorescência das águas que circulam no meio em estudo (SILVA et al., 2009). 

 

Os traçadores corantes têm ganhado espaço no estudo de fluxos nos horizontes mais 

superficiais dos solos. Isto porque seus padrões de distribuição em um perfil ajudam a 

revelar os processos e tipos de fluxo e eventuais influencias de características estruturais 

do solo, como estratificação e macroporos. 

 

A elevada sensibilidade dos equipamentos que medem a fluorescência é uns dos motivos 

que explicam o uso de traçadores fluorescentes em hidrologia. Dessa maneira, os 

traçadores fluorescentes possuem alta solubilidade em meio aquoso, grande facilidade na 

coleta dos dados, baixo custo e pequenos volumes de amostra (RIBEIRO, 2007). 

 

Com o passar do tempo, foram surgindo vários tipos de traçadores fluorescentes, podendo 

citar a Rodamina B, Rodamina WT, Sulforodamina B, Fluoresceina (Uranina), 

Amidorodamina G, Eosina e Piranina. Muitos vem sendo testados em diversos tipos de 



 
 

estudos, sendo que alguns foram desenvolvidos para atender finalidades específicas de 

usos em função das condições locais (Tabela 3.2). 
  



 
 

Tabela 3.2 – Tipos de traçadores fluorescente e suas principais descrições. 

Nome Color 
Index 

λ (nm) 
Excitação 

λ (nm) 
Fluorescência 

Limite de 
detecção 
(mg/m³) 

Observações 

Rodamina B 45 170 554 578 0,01 a 0,5 

Baixo 
fotodecaimento; 
alta adsorção; 

sensível a 
temperatura. 

Rodamina WT - 558 582 Sem dados 

pH baixo; 
baixa adsorção; 
difícil obtenção. 

 

Sulforodamina B 45 100 565 590 0,001 a 0,05 

Baixo 
fotodecaimento; 

sensível a perdas; 
difícil obtenção. 

Fluoresceina 
(Uranina) 45 350 492 515 0,001 a 0,03 

Alto 
fotodecaimento; 
difícil adsorção; 

uso em casos 
especiais. 

 

Amidorodamina 
G 45 220 535 552 0,001 a 0,05 

Baixo 
fotodecaimento; 
baixa adsorção; 

uso bastante 
indicado. 

Eosina 45 380 515 535 0,05 a 0,5 Altíssimo 
fotodecaimento; 

uso pouco indicado. 

Piranina 59 040 455 515 0,04 a 0,5 Baixo 
fotodecaimento; uso 

pouco indicado. 
Fonte: Modificado de ROLDÃO e PECLY (2011). 

 

Como observado na Tabela 3.3, existem diversas condições que podem ser prejudicais 

para a utilização de traçadores fluorescentes, como por exemplo, a temperatura, o pH, a 

reação química, fotodecomposição, biodegradação, salinidade e background do local em 

análise (RIGO, 1992). 

 

Dessa maneira, para escolher o traçador é necessário conhecer as características do corpo 



 
 

hídrico no qual será injetado, as características geológicas e geomorfológicas, além disso, 

o ponto de injeção, a localização dos pontos de medida e a geometria de detecção devem 

ser bem definidos (RAMOS, 2006). 

 

3.6.4 Métodos Instrumentais Para as Medições das Fluorescências dos Traçadores 

Fluorescentes. 

 

Realizar medições precisas e de alto grau de eficiência utilizando os sentidos humanos 

são pouco assertivos, por isso, recorre-se a métodos instrumentais que conseguem obter 

resultados eficientes. Estes equipamentos de medição são o fluorímetro de campo e o 

espectrofluorímetro (RIBEIRO, 2007; ROLDÃO e PECLY, 2011). 

 

Os traçadores fluorescentes, em virtude do seu baixo limite de detecção, da ordem de ppt 

(parte por trilhão) para soluções padrão laboratorial e ppb (parte por bilhão) para soluções 

de campo, são prontamente examinados no espectrofluorímetro. Esses equipamentos são 

relativamente simples de operar e adequados para realização da leitura da fluorescência. 

A alta sensibilidade analítica dos traçadores fluorescentes torna sua análise simples e de 

baixo custo (SILVA et al. 2009). 

 

O sistema de medição é caracterizado por uma lâmpada de xenônio, com um amplo 

espectro de emissão, uma válvula fotomultiplicadora que converte energia luminosa em 

energia elétrica, assim, um dispositivo revela o resultado em formato digital ou analógico. 

Dentro da grande escala do espectro de emissão da lâmpada, cada comprimento de onda 

é escolhido através de um refinado sistema ótico. Então, desse modo o comprimento de 

onda selecionado é exibido em formato numérico no painel do equipamento de 

espectrofluorímetro (SILVA et al. 2009; ROLDÃO e PECLY 2011). 

 

A luz emitida pela lâmpada de xenônio é decomposta pelo sistema ótico, então é 

selecionada uma banda estreita de comprimentos de onda de excitação, que incide sobre 

a amostra de análise. Dessa forma, um segundo grupo de monocromadores seleciona uma 

banda estreita de comprimentos de onda da luz emitida pela amostra. A Figura 3.7 

apresenta um esquema simplificado de medição de amostras contendo traçadores 

fluorescentes com o espectrofluorímetro. 



 
 

 
Figura 3.8 – Esquema de funcionamento de um equipamento de espectrofluorímetro. 
Fonte: ROLDÃO e PECLY (2011). 

  



 
 

CAPÍTULO 4 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os métodos utilizados na presente dissertação são divididos em três etapas (Figura 4.1). 

A Primeira Etapa abrange a revisão bibliográfica e levantamento cartográfico; a Segunda 

Etapa constitui a abordagem dos trabalhos de campo que envolve ensaios, monitoramento 

e estudo das conexões hídricas; a Terceira Etapa compreende a análise dos dados e da 

metodologia empregada na realização dos experimentos realizados em Serra Norte, 

Carajás.  

 

 

 
Figura 4.1 – Fluxograma com as etapas metodológicas da dissertação.  
Fonte: Autor, (2020). 
  



 
 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

4.1.1 Levantamento Bibliográfico e Cartográfico 

 
O levantamento bibliográfico foi realizado com o intuito de obter informações sobre os 

seguintes assuntos: contextualização da área de estudo, definições importantes quanto ao 

contexto da mineração no Brasil, espeleologia, cavidades naturais subterrâneas, 

legislação, influência hídrica em cavidades, influência pluviométrica e a técnica de 

traçadores corantes. 

 

O levantamento cartográfico teve intensão de auxiliar a elaboração de mapas de 

localização da área de estudo e das cavidades. 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Nesse capítulo da dissertação serão apresentados estudos analíticos acerca da 

metodologia investigativa abordada, em um total de 34 cavidades na Serra Norte 

localizada no Complexo Minerador de Carajás (Figura 4.2).  

 

 
Figura 4.2 – Localização das 34 cavidades em estudo localizados na Serra Norte no Complexo 
Minerador de Carajás. 
Fonte: Autor, (2020). 
 



 
 

4.2.1 Ensaio de Traçadores 
 

A mineradora Vale S.A. tem realizado experimentos com uso de traçadores químicos em 

suas regiões de atividade minerária, cuja ocorrência de cavidades se faz presente. Diante 

à elevada expressividade das cavidades na região de Serra Norte, em Carajás/PA, essa 

área foi escolhida para realização de uma análise crítica dos resultados apresentados pela 

técnica de traçadores corantes, realizados desde o ano de 2012.  

 

O Projeto Entorno - Hidro foi desenvolvido tendo como escopo principal testar, por meio da 

aplicação de traçadores corantes, a existência de caminhos que conectam os fluxos infiltrados 

nos platôs e encostas superiores oriundos das precipitações pluviométricas ao interior das 

cavidades de extrema relevância e assim contribuir para o conhecimento do raio de influência 

hídrica real. Desse modo, o intuito é identificar o raio de influência hídrica de cavernas 

ferríferas por meio da aplicação de traçadores artificiais, utilizando-se de recargas naturais 

(chuvas). 

 

4.2.1.1 - Procedimento Realizado em 2013 

 

Em 2013 foi proposto avaliar o raio de influência das cavidades N4E-22, N4E-23, N4E-

26, N4E-86, N4WS-27 e N5S-17 constituídas em ambiente de formação ferrífera no 

Complexo Carajás, em Serra Norte (Anexo II).  

 

O Projeto Entorno-Hidro compreende técnicas e procedimentos já consagrados na 

literatura, entretanto, foram articuladas em aplicações inéditas. Alguns avanços na 

proposta metodológica e na qualidade da interpretação dos resultados foram possíveis 

pela experiência obtida nos ensaios realizados no Projeto Entorno-Hidro no ano de 2012. 

Discussões sobre as condições adequadas para avaliação do background, tempo ideal para 

a realização da injeção dos corantes e dificuldades na interpretação dos resultados foram 

alguns dos tópicos abordados e entendidos como fronteiras na consolidação da 

metodologia. O estudo prosseguiu com o monitoramento e coleta das amostras para 

análises de fluorescência no laboratório da empresa Hidrovia.  

O coletor de água consiste em um recipiente plástico, leve e resistente, que pode ser 

afixado no interior da cavidade por meio de fios de náilon ou parafusos para armazenar a 

água, aumentando as chances de se obter amostras nos períodos de monitoramento 



 
 

seguintes (Figura 4.3 A e B). Os detectores de carvão, por sua vez, consistem em sachês 

formados por uma malha de náilon que envolve de 15 a 25g de carvão ativado de 

granulometria de 8 a 12 mesh. Podem ser fixados no interior da cavidade, especialmente 

em locais de gotejamento e fendas (Figura 4.3 C e D). Esses invólucros são atados a uma 

corda de náilon e deverão ser posicionados de modo que permaneçam junto à zona de 

maior saturação e maior frequência de fluxos dos locais pretendidos para a detecção dos 

corantes. 

 
Figura 4.3 – Dispositivos de monitoramento. A) Coletor de água posicionado no teto da cavidade. 
B) Coletor de água fixado na parede da cavidade. C) Carvão granulado utilizado para 
monitoramento. D) Dispositivo de monitoramento de carvão do tipo “sachê”. 
Fonte: Hidrovia, (2013). 
 

Os critérios utilizados para a definição dos locais adequados à instalação destes coletores 

de água e detectores de carvão são: i) evidência de percolação de água; ii) quando existem 

muitos pontos de água de tipos semelhantes é selecionado aquele de volume mais 

significativo e cujo posicionamento represente melhor o setor avaliado da cavidade; e iii) 

havendo evidências de canais de fluxo intermitente no piso, um coletor de água deve ser 

sempre posicionado mais a jusante das zonas de escoamento no interior da cavidade, com 

o objetivo de se obter uma amostra que represente a coleção das águas dos distintos 

salões. 



 
 

 

O estudo do background consistiu em coletas manuais nos pontos onde foram instalados 

os dispositivos de monitoramento. Salienta-se que, assim que retirado, o carvão é 

imediatamente reposto no dispositivo para dar continuidade ao monitoramento, sendo a 

data e a hora da amostragem registradas em planilha de controle. Para evitar a 

contaminação durante este procedimento, a equipe utilizou luvas, uniformes e EPI´s 

totalmente assépticos em relação à presença das substâncias utilizadas como traçadores 

ao longo de todas as coletas. As amostras de água coletadas são armazenadas em frascos 

estéreis de 30 ml, com tampas de plástico, enquanto as amostras de carvão são 

armazenadas em frascos de plástico de 50 ml (Figura 4.4). Os frascos são etiquetados e 

embalados em sacos herméticos para evitar a contaminação durante o transporte até o 

laboratório. 

 

 
Figura 4.4 - Frascos de armazenamento das amostras. A) Frascos para armazenamento das 
amostras de água (direita) e carvão (esquerda) coletadas no interior das cavidades. B) 
Procedimento de coleta de água. 
Fonte: Hidrovia, (2013).  
 

Tanto as águas quanto as soluções retiradas do carvão devem passar por uma avaliação 

do pH antes de serem analisadas pelo espectrofotômetro de fluorescência. Em casos em 

que o meio é ácido torna-se necessário realizar um tamponamento, que é feito com uma 

solução básica de neutralização. Então, as amostras são analisadas individualmente no 

espectrofotômetro de fluorescência marca HITACHI, modelo F-2700 (Figura 4.5). Para 

a leitura da fluorescência, uma fração de cada amostra (3 a 4 ml) é colocada em uma 

cubeta transparente de quartzo ou sílica fundida. 

 



 
 

 
Figura 4.5 - Espectrofotômetro de fluorescência modelo HITACHI F-2700 acoplado ao 
computador para análise das amostras. 
Fonte: Hidrovia, (2013). 
 

Utilizando o espectrofotômetro de fluorescência (HITACHI F-2700) no modo WL-Scan 

é obtida, para uma dada faixa do espectro selecionada, a curva de intensidade de 

fluorescência emitida pela amostra. A faixa do espectro selecionada para o estudo 

corresponde a 450 nm a 600 nm e abrange os picos de máxima fluorescência dos corantes 

utilizados no estudo. 

 

No procedimento de 2013 a zona de injeção dos corantes, foram na faixa de 50 metros 

destinada à aplicação de Rodamina WT e a faixa de 100 metros à aplicação da 

Fluoresceína, pois ela apresenta um alto fotodecaimento e maior fotossensibilidade. O 

traçador corante foi adicionado em pequenas quantidades diretamente nesses pontos de 

absorção identificados nos solos através de furos de sondagem e sobre as carapaças de 

canga (Figura 4.6).  

 

Para a injeção o corante em pó é adicionado à água, e sucessivas diluições são realizadas 

até ser atingida a concentração desejada. O cenário em que se constituem os terrenos de 

canga e de formações ferríferas propicia inalteravelmente o cenário de zonas bastante 

alteradas, cuja densidade de rupturas funciona como um meio absorvente das águas 

pluviais que escoam sobre a superfície, em diversos pontos. Muitos desses pontos de alta 

infiltração são identificados por porções de canga fragmentada rica em seixos. 



 
 

 
Figura 4.6 - Etapa de injeção dos corantes nas vertentes das cavidades selecionadas. As imagens 
A, B e C mostram a injeção do corante Rodamina WT, enquanto as imagens D, E e F a injeção 
do corante Fluoresceína. 
Fonte: Hidrovia, (2013). 
 

Após a injeção dos traçadores foram realizadas cinco campanhas de amostragem de água 

e uma coleta de carvão durante os meses de março a julho de 2013. Os detectores e sachês 

de carvão só foram retirados e analisados após a última coleta de água. Cada ponto teve 

seus registros de controle quanto ao horário e data de colocação e retirada dos detectores 

e coletores. 

  



 
 

4.2.1.2 – Procedimento Realizado em 2014/2015 

 

Em 2014 foi proposto avaliar o raio de influência das cavidades N4WS-67, N4WS-69, 

N4WS-72, N4WS-73, N5S-12, N5S-37, N5S-52, N5S-53, N5S-57, N5S-63, N5S-64, 

N5S-65, N5S-M1-21, N5S-M1-27 e N5S-M1-31 utilizando os corantes fluoresceína, 

Rodamina WT e Amino G. Além disso, foi determinada a repetição dos experimentos nas 

cavidades N4E-26 e N4E-86. Nesse procedimento foram estudadas 17 cavidades (Anexo 

III). 

 

Os primeiros trabalhos de campo para o estudo foram realizados nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015 para a coleta de amostras de água e 

preparação das cavidades para o monitoramento por meio dos dispositivos de carvão. As 

primeiras amostras foram utilizadas para o estudo de background a fim de conhecer a 

fluorescência natural dos fluxos que atravessam as cavidades selecionadas. 

 

Em seguida, realizou-se a injeção dos corantes nas vertentes das cavidades nos meses de 

janeiro a março de 2015. Foram sugeridas pela Vale duas zonas de investigação em cada 

vertente das cavidades acima citadas, raios que distam 50 m e 100 m partindo da projeção 

planimétrica da cavidade em direção a montante. 

 

O estudo prosseguiu com o monitoramento e coleta das amostras para análises de 

fluorescência no laboratório da Hidrovia. Foram realizadas três campanhas para 

monitoramento de água nos meses de abril, maio e junho. As amostras de carvão foram 

coletadas no interior das cavidades em duas campanhas em abril e junho. 

 

Primeiramente, foram selecionados os dados de topografia, as imagens de satélite das 

vertentes, as coordenadas de localização e as projeções planimétricas das cavernas. Os 

arquivos foram transformados em shapefile para serem trabalhados no programa ArcGis 

10.0®. Os mapas gerados têm como referência o datum SAD-69, sendo utilizadas as 

coordenadas UTM.  

 

Após a checagem de bases, sistema de coordenadas e datum dos dados, foram produzidos 

os mapas das bacias de contribuição das cavidades. A bacia de contribuição representa 



 
 

potencialmente a porção do relevo capaz de direcionar os aportes pluviométricos 

incidentes sobre a superfície e parte dos infiltrados, rumo às cavidades. 

 

Etapa posterior à preparação das bases cartográficas, o trabalho de campo possui três 

objetivos: i) reconhecimento de campo (caracterização das vertentes e cavidades), ii) 

marcação das faixas de injeção e iii) instalação dos dispositivos de monitoramento - 

detectores de carvão e coletores de água. 

 

Na atividade de reconhecimento de campo, inicialmente foram avaliadas as condições da 

vertente para o ajuste da bacia de contribuição. No caso de ocorrência de drenagens, 

ravinas ou de outras zonas deprimidas do relevo, bem como de elevações que impliquem 

na elaboração de formas que possibilitam a distribuição dos fluxos hídricos para outras 

direções que não às cavidades, tais atributos serviram como entes delimitadores das zonas 

de contribuição dos ensaios com os traçadores corantes. 

 

Dentro do domínio da bacia de contribuição foram definidas duas faixas de 

aproximadamente 10 metros de largura, posicionadas a 50 e 100 metros do ponto mais a 

montante da projeção planimétrica da cavidade projetada na vertente (Figura 4.5). Estas 

faixas delimitam a zona de injeção dos corantes, sendo a faixa de 50 metros destinada à 

aplicação de Amino G ou Rodamina WT e a faixa de 100 metros destinada à aplicação 

da Fluoresceína. 

 



 
 

 
Figura 4.7 – Zonas de injeção dos traçadores corantes para as cavidades de Serra Norte. 
Fonte: Hidrovia, (2015). 
 
Dentro de cada cavidade, com o auxílio do mapa topográfico, foi realizada a demarcação 

de pontos estratégicos ao monitoramento das águas circulantes, com a instalação dos 

coletores de água e detectores de carvão. O número, a distribuição, bem como a 

frequência dos dispositivos variam para cada cavidade, de modo a cobrir estrategicamente 

toda a extensão da caverna. 

 
4.2.1.3 – Procedimento Realizado em 2016 

 

Em 2016 houve um aperfeiçoamento da metodologia utilizada, bem como do 

entendimento dos padrões de fluorescência e melhoria na detecção dos corantes 

selecionados. O ensaio com traçadores realizado em 2016 no Complexo Carajás, Serra 

Norte, foi feito em 13 cavidades, quais sejam: N5S-09, N5S-15, N5S-30, N5S-40, N5S-

55, N5E-04, N5E-05, N4E-04, N4E-11, N4E-68, N4E-89, N4E-92 e PESE-0004 (Anexo 

IV). 

 

Os primeiros trabalhos de campo para este estudo foram realizados no mês de janeiro de 

2016 para a coleta de amostras de água e preparação das cavidades para o monitoramento 

por meio dos dispositivos de carvão. As primeiras amostras foram utilizadas para o estudo 



 
 

de background a fim de conhecer a fluorescência natural dos fluxos que atravessam as 

cavidades selecionadas. 

 

Em seguida, realizou-se a injeção dos corantes nas vertentes de 12 cavidades no final do 

mês de janeiro a março de 2016 e uma injeção no mês de fevereiro, na cavidade PESE-

0004. 

 

Foram realizadas quatro campanhas para monitoramento de água nos meses de fevereiro 

a junho de 2016. As amostras de carvão foram coletadas no interior das cavidades em 

duas campanhas em março/abril e maio/junho. 

 

Nesse ano, a metodologia de trabalho foi a mesma do ano anterior, no entanto, na etapa 

de campo e reconhecimento houve uma melhor demarcação das faixas de injeção. A partir 

da identificação e checagem do ponto em campo, com o auxílio do GPS e dos mapas, as 

faixas foram demarcadas. Para isso, foram abertas picadas para permitir o deslocamento 

da equipe e o caminho foi sinalizado com fitas “zebradas”, delimitando precisamente a 

faixa de interesse para a injeção (Figura 4.8). Além disso, foram observados e registrados 

os pontos preferenciais de infiltração da água, bem como o tipo de material rochoso e/ou 

cobertura pedológica e a vegetação que constitui a cobertura da vertente. Outro aspecto 

importante a citar é com relação a declividade da vertente, muitas vezes ocorre a tendência 

em acumular ou dispersar a água pluviométrica durante o escoamento superficial, e com a 

presença de drenagens e ravinas, além de formas herdadas de atividades antrópicas anteriores 

podem ter descaracterizado o modelado natural da superfície. Dessa forma, todos os pontos 

citados foram cuidadosamente observados e analisados para implementação da técnica de 

traçadores corantes. 

 



 
 

 
Figura 4.8 - Demarcação de faixas de injeção com fitas zebradas no procedimento de 2016, 
aperfeiçoando a metodologia realizada no ano de 2014/2015. 
Fonte: Hidrovia, (2015). 
 

4.2.1.4 – Procedimento Realizado em 2017 

 

Com o passar de quatro anos de experiência da técnica de traçadores corantes, o 

procedimento realizado em 2017 apresentou avanços e aperfeiçoamentos na técnica, bem 

como do entendimento dos padrões de fluorescência e melhoria na detecção dos corantes 

selecionados quando comparado ao ano anterior.  

 

Para o teste em 2017, foram selecionadas 7 cavidades naturais para os ensaios com 

traçadores, sendo elas: N5S-09, N5S-15, N5S-30, N5S-40, N5S-55, N4E-04, e N4E-92 

(Anexo V). Entre estas cavidades, algumas já haviam sido objetos de estudo no 

procedimento de 2016. 

 

A realização do ensaio foi desenvolvida nos anos de 2016 e 2017. Os estudos do ano de 

2016 foram destinados à investigação das faixas de injeção de 50 e 100 metros. Já os 

estudos do ano de 2017 tiveram as suas investigações envolvendo as faixas de injeção de 

50, 100, 150 e 200 metros (Figura 4.9).  

 

Desse modo, tem-se que a aplicação de corantes variou em cada ano de estudo, os corantes 

Rodamina WT e Fluoresceína foram injetados ao longo das faixas demarcadas nas vertentes 

selecionadas, sendo as zonas de injeção da Rodamina posicionadas a 50 metros (estudo 2016) 

e 150 metros (estudo 2017) da cavidade e as zonas de injeção da Fluoresceína situadas a 100 

metros (estudo 2016) e 200 metros (estudo 2017) da cavidade. 



 
 

 

 
Figura 4.9 - Demarcação das faixas de injeção dos corantes Rodamina e Fluoresceína dentro da 
área de influência potencial. 
Fonte: Hidrovia, (2017). 
 

As etapas do desenvolvimento dos estudos de 2016 e 2017 foram similares. Os primeiros 

trabalhos de campo para ambos os anos foram realizados no mês de janeiro de cada ano, 

para a coleta de amostras de água e preparação das cavidades para o monitoramento por 

meio dos dispositivos de carvão. As primeiras amostras foram utilizadas para o estudo de 

background a fim de conhecer a fluorescência natural dos fluxos que atravessam as 

cavidades selecionadas.  

 

Em seguida, efetuou-se a injeção dos corantes nas vertentes das sete cavidades, no final 

do mês de janeiro a março para o ano de 2016, e nos meses de fevereiro e março para o 

ano de 2017. 

 



 
 

O estudo prosseguiu com o monitoramento e coleta das amostras para análises de 

fluorescência no laboratório da Hidrovia. Foram realizadas quatro campanhas para 

monitoramento de água e carvão para cada ano, de fevereiro a junho no ano de 2016 e de 

março a julho no ano de 2017. 

 

Outro ponto importante a citar é que também se foram realizados ensaios de 

permeabilidade na zona não saturada dos aquíferos de Serra Norte no procedimento de 

2017, diferentemente dos anos anteriores, de forma a estudar também a velocidade de 

transito hídrica no meio estudado. Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a 

dinâmica hídrica de subsuperfície, os locais sondados serviram como trechos de interesse 

à execução de ensaios de permeabilidade em profundidades previamente planejadas, 

considerando-se as variações normalmente encontradas para as espessuras da canga.  

 

4.3 TERCEIRA ETAPA 

 
4.3.1 Análise e Interpretação dos Dados 

 

Os resultados das análises das amostras de água e carvão foram analisados e interpretados 

para investigar os caminhos preferenciais de fluxo hídrico ao longo da zona vadosa. 

 

A interpretação dos resultados parte da comparação das respostas obtidas para água e 

carvão em cada ponto monitorado dentro das cavidades com aqueles valores obtidos 

durante a campanha de background, nos respectivos pontos. Assim, foram identificados 

os resultados positivos e negativos em relação à presença dos traçadores. 

 

A interpretação de um resultado positivo por meio da análise espectral é possível através 

da identificação de um pico de intensidade de fluorescência elevada no comprimento de 

onda do corante no espectro de emissão (580 nm para Rodamina WT e 512 nm para 

Fluroesceína), formando uma curva de intensidade de fluorescência característica, de 

concavidade negativa. 

 

Os dados obtidos nos experimentos serão analisados de forma qualitativa para a maioria 

das cavidades, visando o reconhecimento da conexão hidráulica pela presença ou não do 



 
 

traçador em determinado ponto de detecção. 

 

As implicações dos resultados para o conhecimento da dinâmica hídrica no entorno das 

cavidades, especificamente sobre o raio de influência hídrica de cada caverna, foram 

discutidas com base em premissas e critérios que visam esclarecer as condições para as 

quais os resultados obtidos são válidos. Esses argumentos apontam quais são as 

limitações e janelas de incertezas associadas à aplicação do método em um ambiente de 

trama geológica/estrutural complexa e pouco conhecido do ponto de vista da dinâmica 

hídrica. 

  



 
 

CAPÍTULO 5 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 MONITORAMENTO PELO MÉTODO DE TRAÇADORES CORANTES 

 

De acordo com os procedimentos realizados nas 34 cavidades estudadas, segue Tabela 

5.1 resumo de quais anos foram feitas as análises, para entendimento de quais cavidades 

tiveram mais de uma análise em anos distintos. 

 
Tabela 5. 1 – Resumo das 34 cavidades e seus respectivos anos de estudo para os 
procedimentos executados. 

Cavidades 
Ano 

2013 2014/2015 2016 2017 

N4E-04   X X 

N4E-68   X  

N4E-92   X  

N4WS-67  X   

N4WS-72  X   

N5E-04   X  

N5E-05   X  

N5S-09   X X 

N5S-15   X X 

N5S-40   X X 

N5S-53  X   

N5S-55   X X 

N5S-65  X   

N5S-M1-21  X   

N4WS-73  X   

N5S-30   X X 

N5S-37  X   

N5S-57  X   



 
 

N5S-63  X   

N5S-64  X   

N4E-11   X  

N4E-22 X    

N4E-23 X    

N4E-26 X X   

N4E-86 X X   

N4E-89   X  

N4WS-27 X    

N4WS-69  X   

N5S-12  X   

N5S-17 X    

N5S-52  X   

N5S-M1-27  X   

N5S-M1-31  X   

PESE-0004   X  

 



 
 

 
Figura 5. 1 – Localização das cavidades estudadas. 
Fonte: Autora, (2020). 
 

5.1.1 Procedimento Realizado em 2013 



 
 

 

O monitoramento foi realizado inicialmente pela coleta de amostras de água e carvão em 

pontos estratégicos estabelecidos previamente a fim de avaliar se houve a passagem do 

traçador. Desse modo, foi investigado se há ou não a existência de conexão hídrica entre 

a vertente e a cavidade, em raios de 50 e 100 metros. 

 

Após a injeção dos traçadores, foram programadas cinco campanhas de amostragem de 

água e uma campanha para coleta de carvão durante os meses de março a junho de 2013. 

As cinco coletas de água após a injeção dos traçadores foram realizadas a, 

aproximadamente, 10, 30, 40, 65 e 100 dias, com pequenas variações nesses intervalos 

para cada cavidade. A coleta de carvão ocorreu no período de 19 a 21 de junho, a, 

aproximadamente, 100 dias após a data de injeção nas vertentes das cavidades. 

 

Foi investigada a intensidade de fluorescência ao longo do espectro de emissão entre 450 

e 600 nm visando identificar possíveis picos em comprimentos de onda típicos das 

substâncias corantes injetadas sobre as vertentes e que estão sendo utilizadas como 

traçadores.  

 

Os resultados constam nas Tabelas 5.2 para os resultados obtidos para a detecção de 

Rodamina WT e Fluoresceína na caverna N4E-22. Durante os 99 dias do período de 

monitoramento, todas as amostras analisadas apresentaram resultados negativos, 

demonstrando a ausência das substâncias utilizadas como traçadores nos fluxos internos 

da cavidade. 

 

 Ponto de 
coleta 

A1 
25/03/13 

A2 
10/04/13 

A3 
23/04/13 

A4 
17/05/13 

A5 
21/06/13 

ÁGUA 

C1/C2/C4/ 

C5/C6/P7/C8/C9/ 

C10/C12/C13 

negativo negativo negativo negativo negativo 

C3 negativo negativo negativo N.A.* negativo 

C11 negativo seco seco seco seco 



 
 

Tabela 5. 2 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4E-22 e resultados obtidos para 
a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 
*amostra não analisada – frasco danificado com perda da amostra. 
 

A injeção dos corantes na vertente da cavidade N4E-23 foi realizada no dia 13/03/2013. 

Houve cinco coletas de água no interior da cavidade a 12, 28, 41, 65 e 100 dias após a 

injeção, tendo como alvo 8 pontos selecionados previamente para a coleta. O carvão foi 

recolhido no dia 21/06/2013. Nas cinco campanhas de água e na campanha de 

amostragem do carvão os resultados das análises mostram curvas de fluorescência 

semelhantes à curva de background, sem alterações de intensidade na faixa de emissão 

dos corantes. Todos os resultados, portanto, foram negativos (Tabela 5.3). 

 
Tabela 5.3 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4E-23 e resultados obtidos para 
a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 

 Ponto de 
coleta 

A1 
25/03/13 

A2 
10/04/13 

A3 
23/04/13 

A4 
17/05/13 

A5 
21/06/13

ÁGUA C1 até C8 negativo negativo negativo negativo negativo 

CARVÃO P1 até P7 - - - - negativo 

No dia 12/03/2013 realizou-se a injeção dos corantes na vertente da cavidade N4E-26. As 

cinco coletas de água no interior da cavidade ocorreram a 13, 30, 42, 65 e 100 dias 

respectivamente, após a injeção tendo como alvo 8 pontos selecionados para o 

monitoramento. Na primeira e na terceira campanha foi possível coletar água em todos 

os 8 pontos, porém na segunda, quarta e quinta campanhas a coleta foi realizada em 

apenas 5 desses pontos, respectivamente. Desse modo, todos os resultados, foram 

interpretados como negativos (Tabela 5.4). 

 
Tabela 5.4 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4E-26 e resultados obtidos para 
a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 

 Ponto de 
Coleta 

A1 
25/03/13 

A2 
11/04/13 

A3 
23/04/13 

A4 
16/05/13 

A5 
20/06/13

ÁGUA C1 até C4 e C7 negativo negativo negativo negativo negativo 

P5/P6 e P8 negativo seco negativo seco negativo 

CARVÃO P1 até P8 - - - - negativo 

 

CARVÃO P1 até P13 - - - - negativo 



 
 

Na cavidade N4E-86 as cinco campanhas de amostragem de água no interior da cavidade 

ocorreram nos dias 27/03/2013, 09/04/2013, 24/04/2013, 16/05/2013 e 20/06/2013 a 12, 

25, 40, 62 e 97 dias, respectivamente, após a injeção realizada no dia 15/03/2013. No 

interior da cavidade foram selecionados 5 pontos para o monitoramento com carvão e 4 

pontos para o monitoramento de água. O carvão foi coletado no dia 20/06/2013. Todos 

os resultados obtidos são interpretados como negativos (Tabela 5.5). 

 
Tabela 5.5 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4E-86 e resultados obtidos para 
a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 

 Ponto de 
coleta 

A1 
27/03/13 

A2 
09/04/13 

A3 
24/04/13 

A4 
16/05/13 

A5 
20/06/13 

ÁGUA C1 até C5 negativo negativo negativo negativo negativo 

CARVÃO P1 até P5 - - - - negativo 

No dia 12/03/2013 realizou-se a injeção dos corantes na vertente da cavidade N4WS-27. 

As cinco coletas de água no interior da cavidade ocorreram a 15, 28, 44, 64 e 99 dias, 

respectivamente, após a injeção tendo como alvo 6 pontos selecionados para o 

monitoramento, tanto para água como para carvão. Na primeira e na terceira campanha 

foi possível coletar água em todos os 6 pontos, porém na segunda, quarta e quinta 

campanha a coleta foi realizada em apenas 5 desses pontos. A coleta de carvão ocorreu 

no dia 19/06/2013. Todos os resultados, portanto, são negativos (Tabela 5.6). 
 
Tabela 5.6 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4WS-27 e resultados obtidos 
para a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 

 Ponto de 
coleta 

A1 
27/03/13 

A2 
09/04/13 

A3 
25/04/13 

A4 
15/05/13 

A5 
19/06/13 

ÁGUA C1 até C6 negativo negativo negativo negativo negativo 

CARVÃO P1 até P6 - - - - negativo 

 

A injeção dos corantes na vertente da cavidade N5S-17 foi realizada no dia 16/03/2013. 

As cinco coletas de água no interior da cavidade visaram cobrir os 7 pontos de 

monitoramento selecionados. Além desses pontos, foi monitorada a água de um 

gotejamento localizado na boca da cavidade, proveniente de um escorrimento na 

superfície do platô (amostra Extra). Ao longo das campanhas muitos desses pontos 

estiveram secos. As cinco campanhas de coleta de água ocorreram a 10, 26, 40, 60 e 96 



 
 

dias após a injeção. A campanha de amostragem de carvão ocorreu no dia 20/06/2013. 

Todos os resultados foram negativos (tabela 5.7). 
 

Tabela 5.7 - Amostras de água e carvão coletadas na cavidade N4WS-27 e resultados obtidos 
para a detecção de Rodamina WT e Fluoresceína. 

 Ponto de 
coleta 

A1 
26/03/13 

A2 
11/04/13 

A3 
25/04/13 

A4 
15/05/13 

A5 
20/06/13 

ÁGUA C1 até C7 negativo negativo negativo negativo negativo 

 Extra negativo negativo negativo seco seco 

CARVÃO P1 até P6 - - - - negativo 

 

O procedimento utilizado no ano de 2013 não teve um sucesso esperado, pois a aplicação 

dos traçadores fluorescentes corantes não foi feita em um período chuvoso. Desse modo, 

não foi possível a detecção dos traçadores, visto que não houve uma condição favorável 

à aplicação do método. Diante disto, notou-se a necessidade em realizar o experimento 

em períodos chuvosos, melhorando a metodologia. 

 

Outro ponto que é importante considerar contaminação das amostras, várias equipes 

atuando na área que podem ter alterado os resultados, por exemplo, a detecção de patas 

de animais próximo ao receptor de carvão na cavidade N4E-86, sendo um grande 

indicativo de contaminação (Figura 5.1) pode ter sido um dos fatores relevantes para o 

insucesso do procedimento realizado em 2013. 

 



 
 

 
Figura 5. 2 – Patas de um animal que passou por cima do receptor de carvão. 
Fonte: Hidrovia, (2013). 
 

5.1.2 Procedimento Realizado em 2014/2015 

 

No procedimento realizado em 2014/2015, primeiramente foram analisadas a 

amostragem de água nas 17 cavidades ao longo das três campanhas de monitoramento 

(Anexo VI, VII e VIII). Foram coletadas no total 254 amostras de água para 

monitoramento pós-injeção, sendo 96 amostras em abril, 85 em maio e 75 no mês de 

junho. 

 

Segundo as análises realizadas, com base no comportamento das curvas de intensidade 

de fluorescência, as cavidades N4WS-67 e N5S-M1-21 apresentaram resultados positivos 

para a detecção do corante fluoresceína, confirmando o raio de conexão hídrica de 100 m 

no entorno das cavidades (Tabela 5.8). Na cavidade N4WS-67 o corante foi identificado 

nos pontos P6, P7 e P8, com resultados positivos detectados na primeira e na terceira 

campanha para os três pontos. Na cavidade N5S-M1-21 no ponto P4 foi detectado o 

corante fluoresceína em todas as campanhas de monitoramento. 



 
 

 

Para a cavidade N4WS-72, no ponto P7 monitorado mostrou uma curva diferenciada 

quanto à intensidade de fluorescência do corante Amino G, entretanto, o resultado foi 

considerado duvidoso devido à baixa intensidade do sinal (Tabela 5.8). 

 
Para as demais cavidades analisadas, todas as amostras de água tiveram resultados 

negativos para os três corantes estudados. Os resultados são apresentados como positivo 

para amostras com detecção de traçadores, negativo para amostras sem detecção de 

traçadores, não usado para casos em que não se utilizou determinado traçador e duvidoso 

para casos com detecção de baixa concentração de traçador. 

 
Tabela 5.8 - Amostras de água com detecção dos corantes, sinalizando a conexão hídrica nos 
raios de 50 m e 100 m no entorno das cavidades dos procedimentos dos anos 2014 e 2015. 
Cavidade/Ponto Campanha Fluoresceína Rodamina WT Amino G 

N4WS-67-P6 1 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-67-P7 1 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-67-P8 1 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-67-P6 3 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-67-P7 3 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-67-P8 3 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N5SM1-21-P4 1 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N5SM1-21-P4 2 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N5SM1-21-P4 3 Positivo (100 m) Negativo Não usado 

N4WS-72-P7 1 Negativo Não usado Duvidoso (50 m) 

 

Com relação ao controle de amostragem de carvão nas cavidades ao longo das duas 

campanhas de monitoramento (Anexo IX e X), foram coletadas no total 216 amostras 

para monitoramento pós-injeção, sendo 106 no mês abril e 110 amostras no mês de junho. 

 

Segundo as análises realizadas, com base no comportamento das curvas de intensidade 

de fluorescência em amostras extraídas do carvão, as cavidades N4WS-72, N5S-53 e 



 
 

N5S-65 apresentaram resultados positivos para a detecção do corante fluoresceína, 

confirmando o raio de conexão hídrica de 100 m no entorno das cavidades (Tabela 5.8). 

Alguns resultados duvidosos para esse corante foram obtidos também em amostras nas 

cavidades N4WS-72, N5S-37 N5S-M1-21, N5S-63 e N5S-64. 

 

A cavidade N4WS-67 apresentou resultados positivos para rodamina WT em dois pontos 

durante a primeira campanha, marcando a conexão em um raio de entorno de 50 m. O 

corante rodamina WT não foi identificado nas amostras de carvão nas demais cavidades. 

 

Tabela 5.9 - Amostras de carvão com detecção dos corantes, sinalizando a conexão hídrica nos 
raios de 50 m e 100 m no entorno das cavidades dos procedimentos dos anos 2014 e 2015. 

Cavidade/Ponto Campanha Fluoresceína Rodamina WT Amino G 

N4WS-67-P6 1 Negativo Positivo (50m) Não usado 

N4WS-67-P7 1 Negativo Positivo (50m) Não usado 

N4WS-67-P8 1 Negativo Duvidoso (50m) Não usado 

N4WS-72-P3 1 Duvidoso (100 m) Não usado Negativo 

N4WS-72-P7 1 Positivo (100 m) Não usado Negativo 

N4WS-72-P1 2 Positivo (100 m) Não usado Duvidoso (50m) 

N4WS-72-P2 2 Duvidoso (100 m) Não usado Duvidoso (50m) 

N4WS-72-P7 2 Positivo (100 m) Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-53-P5 1 Positivo (100 m) Não usado Negativo 

N5S-53-P5 2 Positivo (100 m) Não usado Negativo 

N5S-64-P2 2 Duvidoso (100 m) Não usado Negativo 

N5S-M1-21- P2 2 Duvidoso (100 m) Negativo Não usado 

N5S-65-P9 2 Positivo (100 m) Não usado Negativo 

N4WS-72-P3 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N4WS-73-P4 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-37-P3 2 Duvidoso (100 m) Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-37-P6 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-37-P7 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-37-P10 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 



 
 

N5S-57-P2 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-57-P3 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-57-P4 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-57-P5 2 Negativo Não usado Duvidoso (50m) 

N5S-63-P3 2 Duvidoso (100 m) Não usado Negativo 

 

Já para o corante amino G, não houve curvas de formato e intensidade que pudessem 

tornar clara a presença do corante aplicado na faixa de 50 m no entorno das cavidades. 

Porém, as cavidades N5S-37, N5S-57, N4WS-72 e N4WS-73 apresentaram amostras cuja 

intensidade de fluorescência foi mais elevada que aquela observada no padrão de 

background para a faixa do corante amino G, mas, dada a baixa magnitude do sinal os 

resultados foram considerados duvidosos. 

 

5.1.3 Procedimento Realizado em 2016 

 

No procedimento realizado em 2016, primeiramente foram analisadas a amostragem de 

água em 13 cavidades ao longo das quatro campanhas de monitoramento. Foram 

coletadas no total de 291 amostras de água para monitoramento pós-injeção, sendo 72 

amostras em fevereiro, 73 no final de março, 83 no início de maio e 63 no final do mês 

de maio e início do mês de junho. 

 

O trabalho no ano de 2016 sofreu mudanças, e com a finalidade de apresentar os 

resultados das análises de água de forma mais clara de forma a elucidar as detecções dos 

traçadores injetados, optou-se por não apresentar os resultados de todas as amostras 

coletadas nas cavidades monitoradas. 

 

Foi confirmado o raio de influência hídrica de 100 m no entorno das cavidades N4E-92, 

N4E-04, N5E-04, N5E-05, N5S-09, N5S-40, N5S-15 e N5S-55 através da detecção do 

corante Fluoresceína. Com exceção da N5S-09, todas as cavidades onde foi confirmado 

o raio de influência hídrica de 100 m também apresentaram detecção ou indícios de 

detecção do corante Rodamina, utilizado na faixa de 50 m, o que reforça ainda mais a 

confiabilidade dos resultados obtidos com a Fluoresceína. As cavidades cujas análises 



 
 

foram negativas para todos os corantes testados foram: N4E-89, N4E-11 e PESE-0004 

(Tabela 5.10). 

 

As cavidades onde não foram detectados os corantes têm em comum o fato de serem 

cavidades pequenas, próximas à superfície, onde as águas de infiltração que atingem as 

cavidades são condicionadas por fraturas de alto ângulo. Essas características, aliadas à 

não detecção dos corantes, permitem inferir que as zonas de circulação hídrica mais 

intensa dessas cavidades ocorrem nas vertentes a montante em uma distância inferior a 

50 metros. 

 

Tabela 5.10 - Síntese dos resultados de detecção dos corantes usados na técnica de traçadores do 
procedimento de 2016. 

Cavidade Detecção Fluoresceína (100 m) Detecção Rodamina WT (50 m) 

N4E-68 Detectado Detectado 

N4E-89 Não detectado Não detectado 

N4E-92 Detectado Detectado (indícios) 

N4E-11 Não detectado Não detectado 

N4E-04 Detectado Detectado 

N5E-04 Detectado Detectado 

N5E-05 Detectado Detectado 

N5S-09 Detectado Não detectado 

N5S-40 Detectado Detectado (indícios) 

N5S-15 Detectado Detectado (indícios) 

N5S-55 Detectado Detectado 

N5S-30 Detectado (indícios) Não detectado 

PESE-0004 Não detectado Não detectado 

 

É importante ressaltar que, conforme a estratégia de injeção dos corantes e os resultados 

obtidos nas amostras da cavidade N4E-68, ficou demonstrado que a área de influência 

hídrica dessa cavidade extrapola a faixa de 100 metros, estando atrelada no mínimo à área 



 
 

da bacia hidrográfica que compõe a drenagem vizinha à cavidade, a N4E-89. Isto será 

mais elucidado no tópico 5.2 sobre as conexões hídricas. 

 

Outro ponto importante a citar é que das a nove cavidades que apresentaram detecção dos 

traçadores, cinco apresentaram fluxos muito rápidos, com a detecção do traçador já na 

primeira campanha de monitoramento pós-injeção. Quatro cavidades apresentaram fluxos 

mais lentos, com a confirmação dos traçadores injetados nas amostras coletadas na 

terceira e quarta campanha de monitoramento (Tabela 5.11). 

 
Tabela 5.11 - Tempo de detecção das amostras nos procedimentos de 2016. 
Cavidade Data da Injeção Detecção após a injeção Tipo de amostra Fluxo 

N4E-68 26 e 27/01/2016 1 dia Água/Carvão Rápido

N4E-92 27/01/2016 4° campanha (31/05/16) Água Lento 

N4E-04 26/01/2016 4° campanha (31/05/16) Água Lento 

N5E-04 27/01/2016 4° campanha (02/06/16) Água/Carvão Lento 

N5E-05 27/01/2016 1º campanha (22/02/16) Água/Carvão Rápido

N5S-09 28/01/2016 1º campanha (22/02/16) Água/Carvão Rápido

N5S-40 28/01/2016 3º campanha (04/05/16) Água/Carvão Lento 

N5S-15 28/01/2016 1º campanha (22/02/16) Água/Carvão Rápido

N5S-55 28/01/2016 1º campanha (22/02/16) Água/Carvão Rápido

 

Destaca-se, que quando comparados com os procedimentos de anos anteriores com o 

trabalho de 2016 apresentou os melhores resultados, pois obteve um grande número de 

detecção e com amostras cujos sinais de fluorescência foram bastante característicos. 

Além disso, observa-se que os procedimentos utilizados se tornaram mais refinados e 

detalhados, com a adoção de picadas para permitir o deslocamento da equipe e o caminho 

foi sinalizado com fitas “zebradas”, delimitando precisamente a faixa de interesse para a 

injeção e também foram observados e registrados os pontos preferenciais de infiltração da 

água, bem como o tipo de material rochoso e/ou cobertura pedológica e a vegetação que 

constitui a cobertura da vertente. 

 



 
 

5.1.4 Procedimento Realizado em 2017 

 
Em 2017 foram analisadas a amostragem de água em 7 cavidades já estudadas em 2016, 

tais como: N4E-04, N5S-09, N5S-15, N5S-40, N5S-55 e N5S-30. Foram realizadas oito 

campanhas de monitoramento, sendo quatro em 2016 e quatro em 2017. 

 

Foram coletadas no total de 300 amostras de água para monitoramento pós-injeção, sendo 

158 amostras coletadas em 2016 para o estudo das faixas de injeção de 50 e 100 metros, 

e 142 amostras coletadas em 2017 para o estudo das faixas de injeção de 150 e 200 metros 

 

Com a finalidade de apresentar os resultados das análises de água de forma mais clara e 

elucidar as detecções dos traçadores injetados, optou-se por não apresentar os resultados 

de todas as amostras coletadas nas cavidades monitoradas, e sim apenas os resultados que 

indicaram uma conexão ou indício de conexão dos traçadores injetados. 

 

As cavidades alvo deste estudo foram: N4E-92, N4E-04, N5S-09, N5S-40, N5S-15, N5S-

55 e N5S-30. As etapas do experimento foram realizadas entre janeiro e julho de 2016 

para a investigação das faixas de 50 e 100 metros, e de janeiro a agosto de 2017 para a 

investigação das faixas de injeção de 150 e 200 metros. 

 

Foi confirmado o raio de influência hídrica de 100 m no entorno das cavidades N4E-92, 

N4E-04, N5S-09, N5S-40, N5S-15 e N5S-55 com detecção da Fluoresceína. Com 

exceção da N5S-09, todas as cavidades onde foi confirmado o raio de influência hídrica 

de 100 m também apresentaram detecção ou indícios de detecção do corante Rodamina 

na faixa de 50 m, o que reforça ainda mais a confiabilidade dos resultados obtidos com a 

Fluoresceína.  

 

Dentre as sete cavidades estudadas, três apresentaram a confirmação do raio de influência 

hídrica de 200 m no entorno das cavidades. As cavidades N5S-09, N5S-30 e N5S-15 

tiveram a detecção confirmada para a Fluoresceína nos estudos de 2017. As cavidades 

N4E-04 e N5S-15 tiveram os resultados positivos para a detecção de Rodamina nos 

estudos de 2017, confirmando o raio de influência hídrica para a faixa de 150 m (Tabela 

5.12). 



 
 

 
Tabela 5.12 - Síntese dos resultados de detecção dos corantes usados na técnica de traçadores 
para os procedimentos de 2017. 
CAVIDADE RAIO DE INFLUÊNCIA HÍDRICA 

 50 Metros 100 Metros 150 Metros 200 Metros 

N4E-92 Detectado (indícios) Detectado Não detectado Não detectado 

N4E-04 Detectado Detectado Detectado Não detectado 

N5S-09 Não detectado Detectado Não detectado Detectado 

N5S-40 Detectado (indícios) Detectado Não detectado Não detectado 

N5S-15 Detectado (indícios) Detectado Detectado Detectado 

N5S-55 Detectado Detectado Não detectado Não detectado 

N5S-30 Não detectado Detectado (indícios Não detectado Detectado 

 

De acordo com a Tabela 5.13, das sete cavidades que apresentaram detecção dos 

traçadores, quatro apresentaram fluxos moderados no ano de 2016 e três no ano de 2017. 

No geral, a cavidade N5S-09 apresentou fluxo rápido, as cavidades N4E-04, N5S-15, 

N5S-40, N5S-30 e N5S-55 fluxo moderado, e a cavidade N4E-92 fluxo lento. A cavidade 

N5S-55 apresentou fluxo moderado na faixa de detecção de 50 metros e fluxo lento para 

a faixa de 100 metros. 

 

De modo geral, as velocidades médias de trânsito das águas dos estudos para a 

investigação das faixas de injeção de 50 e 100 metros em 2016, foram menores que as 

velocidades médias de trânsito das águas dos estudos em 2017 para as faixas de injeção 

de 150 e 200 metros. 

 
Tabela 5.13 – Comparação do tempo de detecção das amostras dos trabalhos realizados em 2016 
e 2017. 

2016 

Cavidade Data da 

injeção 

Primeira 

detecção 

Tempo de 

trânsito 

(dia) 

Distância 

detectada 

(metros) 

Velocidade 

de trânsito 

(m/d) 

Tipo de 

amostra 

Fluxo 

N4E-92 27/01/16 31/05/16 125 100 0.80 Água Lento 



 
 

N4E-04 26/01/16 31/05/16 126 100 0.79 Água Lento 

N5S-09 28/01/16 22/02/16 25 100 4.00 Água/carvão Moderado 

N5S-40 28/01/16 04/05/16 97 100 1.03 Água/carvão Moderado 

N5S-15 28/01/16 22/02/16 25 100 4.00 Água/carvão Moderado 

N5S-55 

28/01/16 
22/02/16 

(Rodam) 

25 50 2.00 Água/carvão Moderado 

28/01/16 01/06/17 

(Fluoresc) 

490 100 0.20 Carvão Lento 

2017 

N4E-04 31/02/17 07/05/17 37 150 4.05 Água Moderado 

N5S-09 19/02/17 08/03/17 17 200 11.76 Carvão Rápido 

N5S-15 06/04/17 06/05/17 30 200 6.67 Água Moderado 

N5S-30 09/02/17 04/04/17 26 200 7.69 Carvão Moderado 

 

De acordo com a Figura 5.2, a cavidade que apresentou a maior velocidade média de 

trânsito foi a N5S-09 durante a injeção do traçador na faixa de 200 metros, com 

velocidade na ordem de grandeza de 10-2 cm/s. Já na sua injeção da faixa de 100 metros, 

o traçador apresentou um valor mais próximo das demais cavidades, principalmente da 

N5S, com valores de velocidade na ordem de 10-3 cm/s. A cavidade com menor 

velocidade de trânsito foi a N5S-55, seguida das cavidades N4E-04 e N4E-92. 

Possivelmente, o motivo da menor velocidade média de trânsito destas três cavidades 

esteja associado à maior cobertura vegetal, e à presença de solo e serapilheira em suas 

vertentes. 

 



 
 

 
Figura 5.3 - Velocidade média de trânsito da água no entorno das cavidades estudadas. 
Fonte: Hidrovia (2017). 
 
Este resultado pode ser explicado pelos seguintes fatores: 

 

 Diferença de cobertura vegetal, sobretudo na cavidade N4E-04, onde as faixas de 

50 e 100 metros são recobertas por floresta ombrófila e as faixas de 150 e 200 

metros por savana; 

 
 Condições climáticas que influenciam diretamente na dinâmica do fluxo de água 

nas vertentes das cavidades, com ênfase nas maiores precipitações acumuladas 

nos dias posteriores às injeções de 2017 (no caso das cavidades N5S-09 e N5S-

15). Acredita-se possivelmente que, quanto maior a distância, maior o volume de 

maciço de canga e maior a possibilidade de encontrar descontinuidades ou dutos 

mais significativos 



 
 

 
O teste de permeabilidade de campo mostrou valores de condutividade hidráulica 

condizentes com os valores de trânsito dos traçadores nas vertentes das cavidades. Apesar 

do furo N4E-01 ter resultado num valor baixo, os demais furos mostraram resultados de 

condutividade na ordem de 10-3 cm/s e 10-4 cm/s. 

 

Destaca-se que, dentre todos os estudos realizados no entorno de cavidades utilizando os 

traçadores corantes com a finalidade de investigar rotas hídricas subterrâneas na zona 

vadosa, o procedimento de 2017 foi o que apresentou os resultados mais conclusivos, 

com um grande número de detecções, área de influência hídrica de no mínimo 200 metros 

quando comparadas aos anos anteriores, e amostras com sinais de fluorescência bastante 

característicos.  

 

5.2 ESTUDO DAS CONEXÕES HÍDRICAS 

 

Devido à complexidade do sistema hídrico das cavidades, criou-se este item para melhor 

elucidar a dinâmica hídrica de cavidades, que merecem destaque sobretudo nos 

procedimentos realizados em 2016 e 2017. 

 
5.2.1 Sistema Hídrico das Cavidades Estudadas em 2016 
 

De acordo com o item que aborda os procedimentos de injeção dos traçadores corantes, 

a metodologia de injeção dos traçadores no sistema das cavidades N4E-89/68 foi 

modificada, pois durante a época da injeção dos traçadores no final do mês de janeiro de 

2016, foi observado em campo um comportamento diferente dos fluxos hídricos na 

vertente e no interior da cavidade N4E-68. 

 

Durante as atividades de campo, foi constatado que a área de influência hídrica poderia 

ser maior do que o buffer de 50 e 100 metros traçados em escritório. Desta forma, para 

comprovar as hipóteses de conexões hídricas observadas em campo, realizou-se a injeção 

nas faixas da cavidade N4E-89 com foco de monitoramento também na cavidade N4E-

68. 

 

A Figura 5.3 apresenta a estratégia de injeção e as possíveis rotas de conexões do sistema 



 
 

N4E-89/68. Nas atividades de campo, durante chuvas intensas, foi observada a formação 

de um lago próximo à cavidade N4E-64, que por sua vez fica à montante da cavidade 

N4E-68. A formação deste lago está associada ao grande volume de chuvas ocorridas em 

janeiro, pois em dias de pouca ou sem chuva não há a formação do lago, havendo, 

contudo, um fio de água que adentra na cavidade N4E-64. Ao observar este evento, surgiu 

a dúvida da procedência dessa água, e assim nasceu a hipótese que a água que adentra a 

cavidade N4E-64, e que eventualmente se acumula no entorno, poderia ser a mesma que 

passava próxima à cavidade N4E-89.  

 



 
 

 

 
Figura 5.4 - Sistema de conexão hídrica das cavidades N4E-89 e N4E-68. 
Fonte: Hidrovia (2016). 



 
 

Além disso, pelo fato de o lago/curso d’água efêmero estar a montante da cavidade N4E-

0068, delineou-se a ideia de conexão das águas superficiais que correm nas margens da 

cavidade N4E-0089 com as cavidades N4E-0064 e N4E-0068. 

 

Dessa forma, foi possível confirmar a hipótese. Os traçadores injetados nas faixas de 50 

e 100 metros da cavidade N4E-89 foram detectados na entrada da cavidade N4E-0064 e 

no ponto de monitoramento P-9 da cavidade N4E-0068, mostrando que a área de 

influência potencial da cavidade N4E-68 engloba a bacia hidrográfica da calha de 

drenagem que passa ao lado da cavidade N4E-89. 

 

5.2.2 Sistema Hídrico das Cavidade Estudadas em 2017 
 

No trabalho de 2017, todas as sete cavernas estudadas superam o raio de influência hídrica 

de 50 metros. As cavidades N4E-92 e N5E-55 merecem destaque quanto ao sistema 

hídrico, pois possuem um raio mínimo de influência de 100 metros, a cavidade N4E-04 

possui um raio mínimo de influência de 150 metros, e por fim, as cavidades N5S-30, 

N5S-15 e N5S-09 possuem um raio mínimo de influência de 200 metros. 

 

As cavidades N5S-09 e N5S-30 apresentaram somente detecção nas faixas de 100 e 200 

metros. O motivo para tal fenômeno pode ser explicado pela hipótese das rotas das águas 

presentes nas faixas de 50 e 150 metros, estejam tomando rumos diferentes aos das 

cavidades referidas, não apresentando detecção dos traçadores injetados ou pelo baixo 

desempenho da Rodamina em pH elevado das cangas que constituem a geologia da 

região.  

  



 
 

CAPÍTULO 6 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Após análise dos resultados obtidos pelos experimentos junto às cavidades naturais 

ferruginosas, a principal contribuição do presente estudo foi evidenciar a importância da 

metodologia aplicada pela técnica de traçadores corantes para compreender que existem 

parâmetros que permitem alteração dos resultados, tais como topografia, condições 

geológicas, pluviométricas, vegetacionais, proximidade com a superfície, técnica de 

aplicação dos traçadores e coleta das amostras, etc. Estes parâmetros devem ser melhor 

compreendidos em estudos posteriores para possíveis afirmações acerca de suas 

respectivas influências nos resultados.  

 

Foi possível também compreender os fatores favoráveis e desfavoráveis, a importância 

em aplicar os corantes durante os períodos chuvosos e compreender a dinâmica das 

vertentes para realizar com máxima assertividade análise dos resultados. Para análise do 

comportamento do fluxo hídrico são necessários resultados positivos, visto que, com a 

técnica bem aplicada possibilita-se entender as conexões hídricas no entorno das 

cavidades associadas a litologias ferruginosas. 

 
Além disso, o referido trabalho demonstrou que: 
 
 Houve detecção de traçadores para as distâncias de 50 m, 100 m, 150 m e 200m, 

que variaram conforme parâmetros previamente citados, bem como com o tipo de 

traçador aplicado e seu desempenho conforme características da área de estudo. 

 
 Fatores como vegetação e solo aparentemente influenciaram na velocidade de 

trânsito da água nos testes realizados em 2016 e 2017.  Evidenciou-se também 

que as cavidades menores e mais rasas são hidraulicamente influenciadas por 

fraturas subverticais nas proximidades e não por condutos de escala mais regional. 

 



 
 

 A velocidade de fluxo do traçador é influenciada pela escala de material ensaiado, 

com menores valores em ensaios prévios feito em poços e maiores nos 

experimentos de longa distância (150 e 200m). 

 
 Este estudo evidenciou a influência do total de chuva nos resultados, pois com 

total de 572 mm, os traçadores não foram detectados. Contudo, em novos estudos 

é preciso investigar não somente o acumulado de chuva, mas também a 

intensidade, que pode afetar o escoamento superficial e a infiltração. 

 
 Para incrementar os resultados, recomenda-se o isolamento da região durante o 

período de experimentação entre os pontos de injeção e as cavidades, de forma a 

não permitir visitação humana e animal às cavidades e à região ao entorno, 

evitando-se, assim, a contaminação das amostras de água. 

 
 Esse trabalho pode ter maior validade se aliado a outros métodos de investigação, 

por exemplo a rodamina tem alto poder de ser adsorvida por argila, não sendo tão 

eficaz para a maioria dos procedimentos realizado na região de Carajás, já que 

nesta região os litotipos são ricos em argilominerais, desse modo, não é tão eficaz 

para análise de traçadores, além disso a vegetação também é outro fator relevante 

para não eficácia da rodamina. Por outro lado, a fluoresceina e amino-g apresentou 

melhores resultados nas cavidades estudas, em diversos procedimentos a 

Fluoresceína apresentou-se ser mais indicada para analisar traçadores. Torna-se 

importante investigar cientificamente esta observação em pesquisas futuras. 

 
 Para o procedimento realizado em 2013, as análises das águas circulantes no 

interior das cavidades demonstraram a inexistência das substâncias traçadoras 

injetadas. Todos os resultados foram negativos para a presença dos corantes 

Rodamina WT e Fluoresceína, tanto nas amostras de água quanto nas amostras de 

carvão, em virtude da realização do mesmo em período de seca. Os estudos 

realizados para a avaliação do background, o número de coletas, a distribuição 

dos pontos amostrados e as curvas obtidas indicam claramente a inexistência dos 

corantes nas frações analisadas, não sendo possível afirmar a existência de 

conexão entre as vertentes, nos pontos de injeção estudados e as cavidades; É 

importante ressaltar que não colocaram sacos e receptores no piso, por conta da 



 
 

contaminação e o procedimento em 2013 não foi feito background, 

posteriormente todos anos foram realizados devido necessidade e melhoria do 

método. 

 
 No procedimento realizado em 2014/2015 a metodologia aplicada já teve 

melhoras, no quesito preparação para injeção dos corantes, monitoramento e 

análise laboratorial. A fluoresceína apresentou melhores resultados de detecção, 

isto pode-se justificar devido ao fato de que a fluoresceína costuma funcionar 

melhor para os litotipos ricos em argilominerais e litotipos com pHs ácidos. 

Torna-se importante um melhor estudo da geologia, no que diz respeito à 

composição mineralógica e pH do solo, bem como da geomorfologia das áreas de 

estudo, em especial das vertentes.  

 
 É importante ressaltar que as cavidades N4E-26 e N4E-86, durante os anos de 

2013 e 2014, tiveram os raios de influência hídrica de 50 m e 100 m investigados 

por meio do mesmo experimento com traçadores corantes utilizando fluoresceína 

e rodamina WT e não houve detecção do corante, entretanto foi obtida uma 

amostra de carvão com resultado positivo para o corante fluoresceína na cavidade 

N4E-26 e duas amostras de água com resultados positivos para o corante 

fluoresceína na cavidade N4E-86, confirmando o raio de influência hídrica de 100 

m em ambas as cavidades.  
 
 A metodologia empregada no ano de 2016 possibilitou perceber que as cavidades 

onde não foram detectados os corantes possuem em comum o fato de serem pequenas, 

próximas à superfície, onde as águas de infiltração que circulam na cavidade são 

condicionadas por fraturas de alto ângulo. Essas características, aliadas à não 

detecção dos corantes, permitem compreender e interpretar geologicamente que as 

zonas de circulação hídrica mais intensa dessas cavidades ocorrem nas vertentes a 

montante em uma distância inferior a 50 metros. Podendo estar ligada ao mal 

desempenho da Rodamina; 

 
 Em 2017 o procedimento já foi melhor estruturado, as condições de chuva foram 

ideais durante o experimento para as cavidades selecionadas, com chuvas 

abundantes que facilitam o transporte do corante e a ativação das distintas rotas 



 
 

de fluxo na zona vadosa no entorno das cavidades. A detecção dos corantes 

ocorreu em cavidades de características diversas: localizadas em baixa, média e 

alta vertente, em trechos de perfil retilíneo, convexo e côncavo, em declividade 

variada, com coberturas vegetais distintas. Apesar de algumas condições 

geomorfológicas interferirem diretamente na capacidade de infiltração das 

chuvas, o arranjo espacial da porosidade e permeabilidade no substrato da vertente 

onde a cavidade está inserida pode amplificar ou reduzir as possibilidades de 

conexão dos fluxos infiltrados até a cavidade. 

 
 Além disso, é relevante considerar contaminação das amostras – várias equipes 

atuando na área que podem ter alterado os resultados; detecção de patas de animais 

próximo ao receptor de carvão, sendo um grande indicativo de contaminação; 

coleta da água de piso maior probabilidade de contaminação. Isto mostra que há 

fatores que não temos como controlar, mas podemos prevenir. No caso, a 

prevenção seria tirar os receptores do piso, diminuindo assim o risco de 

contaminação. 

 

Basicamente o método possui validade técnico-científica, porém, é indicado que seja 

utilizado com outros tipos de métodos complementares, como a geofísica, para 

identificação do cenário estrutural da área de estudo, bem como entendimento do contexto 

hídrico, e como observado, para o trabalho apresentar resultados positivos são necessários 

estudos prévios detalhados da geologia local, geomorfologia, estudo detalhado das 

vertentes, sugere-se ampliar as pesquisas para conciliar estudos hídricos com estabilidade 

das cavidades naturais subterrâneas (caracterização geomecânica, caracterização estrutural, 

influência de sismos), e principalmente, aplicar os traçadores em períodos chuvosos.  

 

Assim, recomenda-se um estudo prévio detalhado dos parâmetros mencionados para 

realização de ensaios de campo e cuidado com a amostragem para que os resultados sejam 

precisos e realistas. Bem como torna-se importante também analisar a influência dos 

fluxos hídricos no acervo bioespeleológico, para saber qual biota é favorável em 

condições úmidas ou secas, visto que a dinâmica hídrica no entorno das cavidades 

propicia a diversidade faunística, florística, a velocidade de formação de espeleotemas, 

além do o próprio desenvolvimento das cavidades. 



 
 

As considerações finais são apresentadas de forma resumida na matriz SWOT - Strengths, 

Weaknesses, Oportunities e Threats, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, a 

seguir.  

 

Tabela 6. 1 - Matriz SWOT Considerações Finais. 
Fatores Positivos Fatores Negativos 

Fa
to

re
s I

nt
er

no
s 

 (S) Houve confirmação de 
influência hídrica para as 
diversas distâncias 
experimentadas.  

 
 (S) Cavidades menores e mais 

rasas não são hidraulicamente 
influenciadas por condutos 
regionais, e sim por fraturas 
subverticais nas proximidades. 

 
 

 (W) Necessário isolar a região 
entre os pontos de injeção e as 
cavidades durante o período de 
experimentação.  

 
 (W) O traçador Rodamina WT 

possui alto poder de ser 
adsorvida por argila, não sendo 
indicado para determinados 
litotipos.  

 

 (W) Procedimento deve ser 
realizado em período chuvoso. 

 

Fa
to

re
s E

xt
er

no
s 

 (O) Vegetação e solo 
aparentemente influenciaram na 
velocidade de trânsito da água. 

 
 (O) Importante investigar a 

intensidade pluviométrica, que 
pode afetar o escoamento 
superficial e a infiltração. 

 (O) O traçador Fluoresceína é 
mais indicado para litotipos 
ricos em argilominerais e 
litotipos com pHs ácidos. 

 (O) É necessário estudo da 
geologia, no que diz respeito à 
composição mineralógica e pH 
do solo. 

 

 (T) É necessário investigar 
cientificamente qual melhor 
indicação de traçador/traçadores 
para analisar traçadores 
conforme litologia dos locais de 
estudo. 

 

 

  



 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
AEBY, P. 1998. Quantitative fluorescence imaging of tracer distributions in soil profiles. 

Dissertação de Mestrado, ETH, Zürich, 74p. 

 

ALEY, T. & FLETCHER, M.W. 1976. The water tracers cookbook: Missouri Speleology, v. 16, 

no. 3, p. 1-32. 

 

ALEY, T. (1999). Dyes don’t lie: Practical Karst Hydrology. Karst-Water Environment 

Symposium Proceedings. Keynote Address, pp.1-10. 

 

AULER A. S.; PILÓ, L. B. 2005. Introdução às cavernas em minério de ferro e canga. O Carste, 

v.17, n.3, p.70- 72. 

 

AULER, A.S.; ZOGBI, L. 2005. Espeleologia: noções básicas, Redespeleo Brasil, São Paulo, 

104pp.  

 

AULER, A.S.; PILÓ, L.B. 2006. Perímetro de proteção das cavernas relevantes da Mina do Pico, 

Itabirito, MG. Minerações Brasileiras Reunidas – MBR. BH-MG.   

 

AULER, A. S.; PILÓ, L. B.; BESSI, R. 2009. Área Mínima de Entorno para Cavidades Naturais 

Subterrâneas em Minério de Ferro. Relatório Final – Subsídios Projeto Entorno (Vale). 

 

AULER A.S.; PILÓ L.B. 2015. Caves and mining in Brazil: the dilemma of cave preservation 

within a mining context. In: Andreo B, Carrasco JJ, Durán F, Jiménez P, LaMoreaux JW (eds) 

Hydrogeological and environmental investigations in karst systems, 1st edn. Springer, Berlin, pp 

487–496. 

 

BARBOSA A. S.; SOARES J. C. M.; PACHECO G. S.; ESTEVES T. 2017. O uso de traçadores 

corantes na detecção de conexões hídricas subterrâneas. 8º Salão Internacional de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – Universidade Federal do Pampa. 

 

BEISIEGEL, V.R. 1982. Distrito ferrífero da Serra dos Carajás. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA 

DA AMAZÔNIA, 1., Belém. Anais... Belém: SBGeo, 1982. p.21-46. 

 



 
 

BEVEN, K. & GERMANN, P. 1982. Macropores and water flow in soils. Water Resour. Res., 

18 (5):1311-1325. 

 

BIONDI, J.C. 2003. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. São Paulo: 

Oficina de Textos, 528p. 

 

BIZZI, L.A. et al. (Eds.). Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas e SIG. 

Brasília: CPRM, p. 169-226. 

 

BRASIL, 1990. Decreto no 99.556, de 1 de outubro de 1990. Dispões sobre a proteção das 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. 

Brasília, DF, 1 de outubro de 1990. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 20. Disponível em: 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art20.asp. Acesso em 

20/05/2019. 

 

BRASIL, 2008. Decreto no 6.640, de 7 de novembro de 2008. Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 

3o, 4o e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto n0 99.556, de 1 de outubro de 1990, que 

dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. 

Brasília, DF, 7 de novembro de 2008. 

 

CECAV. Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE. 2017. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso em: 05 de janeiro de 2020. 

 

COSTA, J. B. S.; BEMERGUY, R.; HASUI, Y.; BORGES, M. S.; FERREIRA JUNIOR, C. R. 

P.; BEZERRA, P. E. L.; FERNANDES, J. M. G.; COSTA, M. L. 1996. Neotectônica da Região 

Amazônica: Aspectos Estruturais, Tectônicos, Geomorfológicos e Estratigráficos. Geonomos, v. 

4. n.2, p. 23-44. 

 

CORAZZA R.; FILHO W. P.; BASSO L. A. 2013. Influência da precipitação pluviométrica nas 

características espectrais e limnológicas do reservatório Dona Francisca e do Lago Guaíba, Rio 

Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, Porto Alegre, RS, Brasil. 7 (2): 19-29p. 

 

DARDENNE M.A. & SCHOBBENHAUS C. 2001. Metalogênese do Brasil. Brasília, Ed. Univ. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art20.asp.
http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html


 
 

Brasília/CPRM, 392 p. 

 

DE CHÈLETAT, E. 1938. Le modele latéritique de l’ouest de la Guinée française. Revue 

Geographie Physique et Geologie Dynamique 11: 5-120. 

 

DIXEY, F. 1920. Laterization in Sierra Leone. Geological Magazine 57: 211. 

 

ESTADO DE SÃO PAULO, Departamento Jurídico do Estado. 1910. Escriptura de compra e 

venda. Livro N° 62, Fls. 64v°. 

 

FIELD, M.S. 2002. The QTRACER2 Program for Tracer-Breakthrough Curve Analysis for 

Tracer Tests in Karstic Aquifers and Other Hydrologic Systems (Supersedes EPA/600/R-98/156a 

and 156b,2/’99) Environmental Protection Agency, Washington, D.C.,179 p. 

 

FLURY, M. 1996. Experimental evidence of transport of pesticides through field soils – A review. 

Journal Environ. Qual., 25:25-45 p. 

 

GAUTIER, E. F. 1902. Madagascar-Essai de Geographie Physique. Paris, Colin. 

 

GERMANY, D. J. (2002). A mineração no Brasil. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Rio 

de Janeiro. 60p. 

 

GONCALVES, D. F.; DE PAULA, R. G.; BARBOSA, M. R.; TELES, C. A. S.; MAURITY, C. 

W.; MACAMBIRA, J. B. 2016. Lateritic terrains and the evolution of pseudokarstic features - 

case study in the iron ore Mine N4E, Carajás Region - Pará, Brazil. In: 24th World Mining 

Congress, Rio de Janeiro. 24th World Mining Congress - Sustainability in Mining. Brasilia: 

Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, 2016. v. 3. p. 242-251. 

 

HARTWIG, M. E. 2014. Monitoramento de taludes de mineração por interferometria diferencial 

com dados Terrasar-x na Amazônia: Mina de N4W, Serra de Carajás, Pará, Brasil. Tese de 

Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. São José dos Campos, São Paulo. 270 p. 

 

HOFSTAD, R. S. and Davis, S. 1995. Thurston County Intensive Dye-Tracing Method for On-

Site Sewage System Evaluations, 8th Northwest On-Site Wastewater Treatment Short Course and 

Equipment Exhibition, Seattle, WA, University of Washington and Department of Health. 



 
 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS (IBAMA). 2004. Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta Nacional de 

Carajás. Parauapebas: ICMbio – Instituto Chico Mendes. 224p. 

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio) / 

CENTRO NACIONAL DE ESTUDO, PROTEÇÃO E MANEJO DE CAVERNAS (CECAV). 

2010. II Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. Minas Gerais. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO. 2019. Informações e análises da economia 

mineral brasileira 7ª edição. Disponível em: 

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.pdf. Acesso em 25/05/2019. 

 

JUTSON, J.T. 1914. An outline of the physiographic geology (physiography) of Western 

Australia. Geological Survey of Western Australia Bulletin 61. 

 

KLEIN, C. 2005. Some Precambrian banded iron formations (BIFs) from around the world: Their 

age, geologic setting, mineralogy, metamorphism, geochemistry, and origin. American 

Mineralogist, v. 90, p, 1473-1499, 2005. 

 

LAMOSO, L. P. 2001. A exploração de minério de ferro no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Tese 

de Doutorado. Universidade de São Paulo – Departamento de Geografia. 

 

LOBATO, L.M; ROSIÈRE, C.A.; BAARS, F.J.; FIGUEIREDO E SILVA; R.C.; ZUCCHETTI, 

M.; RIOS, F.J.; SEOANE, J.C.S.; MENDES, G.E.; MACIEL, A.L. 2005. Relatório de atividades 

Nº 07, projeto caracterização de distritos mineiros 

da Amazônia – alvo ferro Carajás. Rio de Janeiro: Convênio FINEP (Fundo 

Mineral-MCT) – DNPM–ADIMB, 28p. 

 

MACAMBIRA J.B. 2003. O ambiente deposicional da Formação Carajás e uma proposta de 

modelo evolutivo para a Bacia Grão Pará. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas. 217p. 

 

MAURITY, C.W.; KOTSCHOUBEY, B. 1995. Evolução recente da cobertura de alteração no 

Platô N1 – Serra dos Carajás-PA. Degradação, pseudocarstificação, espeleotemas. Boletim do 

Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra 7: 331-362. 

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.pdf.


 
 

 

MEIRELLES EM, HIRATA WK, AMARAL AF, MEDEIROS FILHO CA & GATO WC. 1984. 

Geologia das folhas Carajás e Rio Verde, Província Mineral dos Carajás, Estado do Pará. In: 

Brazilian Congress of Geology, 33., 1984, Rio de Janeiro. Annals... Rio de Janeiro: SBG, p. 2164-

2174. 

 

MEIRELLES, M.R. 1986. Geoquímica e metalogênese dos jaspilitos e rochas vulcânicas 

associadas, Grupo Grão Pará, Serra dos Carajás. Dissertação de Mestrado. Universidade de 

Brasília - UnB, Brasília, 150p. 

 

MEL‟NIK, Y.P. 1982. Precambrian banded iron formations: physicochemical conditions of 

formation. Translated from the Russian by Vitaliano, D.B. Amsterdam: Elsevier Scientific 

Publishing Company, 310p. 

 

MELIN, B. B. (2008). Análise das opções reais de um empreendimento de mineração utilizando 

simulação de Monte Carlo. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

151p. 

 

MILANOVI´C, P., 1981. Karst Hydrogeology, 434 p. Water Resources Publications, Littleton, 

Col. 

 

MORAIS, FERNANDO & BACELLAR, LUÍS. 2008. Uso de Traçadores na Avaliação da 

Infiltração em Solos de Áreas Gnáissicas do Complexo do Bação, MG.. Revista Brasileira de 

Geomorfologia. 9. 10.20502/rbg.v9i2.112. 

 

MULL, D.S., Liebermann, T.D., Smoot, J.L., and Woosley Jr., L.H. 1988. Application of 

dyetracing techniques for determining solute-transport characteristics of ground water in karst 

terranes, Rep. EPA 904/6-88-001, U.S. Environmental Protection Agency, Atlanta, Ga., 103 p. 

 

PINHEIRO, R.V.L.; HENRIQUES, A.L.; SILVEIRA, L.T.; MAURITY, C.W. 1985. 

Considerações Preliminares sobre a Espeleologia da Serra dos Carajás (PA). Grupo Espeleológico 

Paraense. Relatório inédito, 38p. 

 

PINHEIRO, R.V.L.; MAURITY, C.W. 1988. As cavernas em rochas intempéricas da Serra dos 

Carajás (PA) – Brasil. Anais 1º Congresso de Espeleologia da América Latina e do Caribe, Belo 

Horizonte, pp. 179-186. 



 
 

 

PILÓ, L. B.; AULER, A. S.; FERREIRA, R. L.; BAETA, A. M.; PILÓ, H. M. D. 2005. Estudo 

espeleológicos na área da mina de minério de ferro de Capão Xavier – MBR, Nova Lima, MG. 

Relatório Técnico. 269p. 

 

PILÓ, LUÍS & AULER, Augusto. 2019. Introdução à espeleologia. In book: Espeleologia e 

Licenciamento Ambiental, Publisher: ICMBIO, pp.8-38. 

 

QUINLAN, J.F.1987. Qualitative water-tracing with dyes in karst terranes, in Quinlan, J.F., ed., 

Practical karst hydrogeology, with emphasis on groundwater monitoring (course manual): 

National Water Well Association, Dublin, Ohio, v. 6, p. E1-E24. 

 

RADAMBRASIL. 1974. Levantamento de recursos naturais, v.4, Folha SB.22 - Araguaia. 

Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produção Mineral. Rio de Janeiro, 

RJ.  

 

RAMOS, V. S. 2006. Uso das técnicas de radiotraçadores e de contagem total em medidas de 

vazão de sistemas abertos. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA n° 009, de 24 de janeiro 1986. Dispõe sobre a criação de Comissão 

Especial para estudos do Patrimônio Espeleológico. Diário Oficial da União, 7 de abril de 1986. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA n° 005, de 06 de agosto 1987. Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Proteção ao Patrimônio Espeleológico, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 22 de 

outubro de 1987. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004. Dispõe sobre a proteção do 

patrimônio espeleológico. Diário Oficial da União, 13 de setembro de 2004. 

 

RIBEIRO, C. B. M. 2007. Sistema de alerta ambiental fundamentado em estudo teórico 

experimental de transporte e dispersão de poluentes solúveis em cursos d’água. Tese de D.Sc., 

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. 

 

RIGO, D. 1992. Dispersão longitudinal em rios: desempenho de métodos de previsão e de 

traçadores fluorescentes. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro,RJ, Brasil. 

 



 
 

ROLDÃO, J. S. F., PECLY, J. O. G. 2011. Traçadores em Hidrologia, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil PEC/COPPE/UFRJ, Apostila e notas de aula do curso COC 717 

– Laboratório de Traçadores – Caixa Postal 68506, Rio de Janeiro. 

 

ROSIÈRE, C. A.; CHEMALE, F., JR. (2001). Itabiritos e minérios de ferro de alto teor 

do Quadrilátero Ferrífero – uma visão geral e discussão. Geonomos, 8(2): 27-43; 

 

SANTOS, B.A. 2002. Recursos minerais da Amazônia. Estudos Avançados, v.16, n.45. p. 123-

152. 

 

SANTOS, J.O.S. 2003. Geotectônica do Escudo das Guianas e Brasil-Central. In:  

TOLBERT, G.E.; TREMAINE, J.W.; MELCHER, G.C.; GOMES, C.B. 1971. The recently 

discovered Serra dos Carajás iron deposits, northern Brazil. Economic Geology 66: 985-994. 

 

SANTOS, D. A. M. 2008. Análise econômica e financeira do projeto de minério eluvionar de 

Cassinga Norte em Angola. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Ouro Preto. 127p. 

 

SEE - Sociedade Excursionista e Espeleológica. 2018. Curso de Introdução à Espeleologia da 

Sociedade Excursionista e Espeleológica dos Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto. Ouro 

Preto: SEE. 147 p. 

 

SILVA, L.L. et al. 2009.Traçadores: o uso de agentes químicos para estudos hidrológicos, 

ambientais, petroquímicos e biológicos, Quim. Nova, Vol. XY. 

 

SILVA, G. G. et al. 1974. Geologia. In: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Projeto Radam. Folha SB. 22 - Araguaia e parte da folha SC. 22 - Tocantins: geologia, 

geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. il. p. I/3- I/143. 

(Levantamentos de recursos naturais, 4). 

 

SIMMONS, G.C. 1963. Canga caves in the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. The 

National Speleological Society Bulletin 25: 66-72. 

 

SMART, P. L., & HOBBS, S. L. 1986. Characterization of carbonate aquifers: A conceptual base. 

Proceedings of the Environmental Problems in Karst Terranes and their solutions Conference, 

Bowling Green, KY, 1-14. 

 



 
 

TASSINARI, C.C.G.; MACAMBIRA, M.J.B. 1999. Geochronological provinces of the 

Amazonian Craton. Episodes, v.22, n.3. p. 174-182. 

 

TASSINARI, C.C.G. e MACAMBIRA, M.J.B. 2004. A evolução tectônica do Cráton 

Amazônico. In: MANTESSO-NETO, V. et al. (Eds.). Geologia do continente Sul-americano: 

evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Beca, p. 471-485. 

 

U.S. Geological Survey. (2009). Mineral Commodity Summaries 2009. U.S. Geological 

Survey, January, Disponível em: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2009/mcs 

2009.pdf. Acesso em: 31/05/2019. 

 

VALENTIM, R.F. & OLIVITO, J.P. 2011 Unidade Espeleológica Carajás: delimitação dos 

enfoques regional e local, conforme metodologia da IN-02/2009 MMA. Espeleotema, v.22, n.1, 

pg.41-60. 

 

VASQUEZ, M.L. e ROSA-COSTA, L.T. 2008. Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará. 

In: Vasquez e Rosa-Costa (Org.). Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará: Sistema de 

Informações Geográficas – SIG: texto explicativo dos mapas Geológico e Tectônico e de 

Recursos Minerais do Estado do Pará. Escala 1: 1.000.000. Belém: CPRM, 328p. 

 

VIEIRA, D. R. 2019. Discursos e lógicas de poder no processo de reparação dos danos gerados 

pelo desastre-crime da barragem de mineração da Samarco. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal do Espírito Santo. 154p. 

 

WEILER, M.H. 2001. Mechanisms controlling macropore flow during infiltration. Dissertação 

de Mestrado, ETH, Zürich, 151p. 

 

WILSON JR., J.F., COBB, E. D., KILPATRICK, F. A. 1986. Techniques of waterresources 

investigations of the United States Geological Survey. Fluorimetric procedures for dye tracing. 

Book 3 – Applications of Hydraulics, 34 pp, U. S. Geological Survey. 

 

ZORZAL E SILVA, M. 2004. A Vale do Rio Doce na estratégia do desenvolvimentismo 

brasileiro. Vitória: EDUFES. 

 

ZUCCHETTI, M. 2007. Rochas máficas do Grupo Grão Pará e sua relação com a mineralização 

dos depósitos de ferro N4 e N5, Carajás, PA. Tese (Doutorado em Geologia Econômica Aplicada) 

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2009/mcs


 
 

- Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 



 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXO I – CARACTERÍSTICAS DAS 34 CAVIDADES OBJETO DE ESTUDO DA TÉCNICA DE TRAÇADORES CORANTES. 

 
Cavidade Vertente Composição Estrutural Faixa de 

Injeção 

Vegetação Altitude 

(m) 

Área 

(m²) 

Observações 

N4E-04 Alta  

(principal) 

BIF Bandamentos, 

dobramentos e 

planos de 

fraturas 

Baixa 

declividade. 

Rodamina 

próxima à 

quebra de 

relevo 

Savana metalófica, 

área de declividade 

mais baixa. Após 

quebra de relevo 

floresta 

662 182 Perfil côncavo, na base de um 

escarpamento com fratura, próximo 

ao contato da canga e BIF. Alinhada a 

uma drenagem discreta na superfície 

da vertente 

N4E-68 Baixa 

(principal) 

Formação Ferrífera, 

rocha máfica e canga 

Canalículos e 

condutos 

Baixa 

declividade 

Floresta ombrófila, 

com solo e 

serapilheira 

360 662 Perfil retilíneo, próximo a calha de 

drenagem. A área de influência 

engloba a bacia hidrográfica da calha 

de drenagem 

N4E-92 Média Formação ferrífera Bandamento 

NNW com 

fraturas 

Baixa 

declividade 

Floresta fechada 588 500 Traçador demorou mais de 100 dias 



 
 

N4WS-67 Baixa - - - Savana metalófila 

com grupos 

espaços de 

vegetação arbórea 

- - - 

N4WS-72 Média Canga e porções de 

formação ferrífera 

Dissoluções e 

fraturas no teto 

- Fina camada de 

solo, com presença 

de matéria 

orgânica 

- - Próximo à superfície à montante de 

N4WS-67 e 69 

N5E-04 Média Rocha ferrífera Fratura no teto e 

canalículos/ 

bandamento da 

formação 

ferrífera vertical 

no teto 

Elevada 

declividade 

Vegetação 

transicional 

ombrófila aberta e 

savana metalófica 

650 28 Mesma bacia de N5S-05 

 

N5E-05 

 

Média 

 

Rocha ferrífera e canga 

 

Estruturas com 

mergulho para 

oeste 

 

Trecho 

retilíneo e 

elevada 

declividade 

 

Vegetação 

Transicional 

ombrófila aberta e 

savana metalófila 

 

680 

 

643 

 

- 



 
 

N5S-09 Média Próximo ao contato 

canga e formação 

ferrífera 

Canalículos e 

condutos mais 

horizontalizados 

na entrada e 

verticalizados no 

fundo 

Vertente 

convexa com 

maior 

declividade 

Floresta ombrófila 

pouco 

desenvolvida 

640 - - 

N5S-15 Baixa Canga em contato com 

formação ferrífera 

Canalículos 

verticalizados no 

teto e 

concentrados em 

porção NW 

Vertente 

convexa para 

sudoeste 

Vegetação 

alternada 

610 113 Próximo à quebra de relevo 

imediatamente ao norte de N5S-40 

N5S-40 Baixa Formação ferrífera 

aflorante e canga 

Fratura 

horizontalizada 

Vertente 

convexa 

605 - - - 

N5S-53 Baixa - - - Mata fechada - - Próxima a drenagem no fundo do 

vale. Porque detectou em N5S-53 e 

não detectou em N5S-52 (estão do 

lado uma da outra) 

N5S-55 Baixa Áreas de canga Fraturas 

subverticais  

Vertente 

convexa com 

linha de maior 

declividade 

- - - Próxima a um vale de direção NW/SE 



 
 

orientada para 

sudoeste 

N5S-65 Alta - - - - - - Forma uma sequência de abrigos e 

cavernas 

N5S-M1-21 Média Canga rica em 

fragmentos de hematita 

angulosos 

- - - - - Próximo à quebra de relevo 

N4WS-73 - Contato entre canga e 

formação ferrífera 

Desplacamento 

em planos 

horizontais 

- - - - A jusante de N4WS-67 

N5S-30 Média Canga e rocha máfica 

alterada 

Planos de fratura 

e canalículos no 

teto. 

Trecho 

convexo com 

declividade 

entre 10 e 25° 

para leste. 

Savana metalófila, 

c solos rasos ou 

ausente 

- - - 

N5S-37 - Contato entre canga e 

formação ferrífera 

Estratificações 

plano-paralelas, 

cruzadas e canais 

de sedimentos 

grosseiros e finos 

- - - - - 

N5S-57 - - - - - - - Próximo às N5S-52 e N5S-53 



 
 

N5S-63 Superior Fragmentos de rocha - - - - - Juntamente com N5S-64 e N5S-65, 

formam uma sequência de abrigos e 

cavernas mais desenvolvidas 

conectadas em um plano inclinado, 

próximo à superfície 

N5S-64 Superior - - - - - - É a cavidade mais baixa 

N4E-11 - Aflora canga - - 671 195 325 - 

N4E-22 - - - - Savana metalófila - - Mesma vertente que N4E-23/na 

quebra do relevo onde se inicia um 

paredão de forte inclinação em 

direção ao fundo do vale situa-se a 

cavidade 

N4E-23 - Paredes e teto 

estruturados na 

formação ferrífera 

Fratura 

longitudinal 

paralela ao eixo 

da cavidade 

- Savana metalófila - - Mesma vertente que N4E-22 na 

quebra do relevo onde se inicia um 

paredão de forte inclinação em 

direção ao fundo do vale situa-se a 

cavidade 



 
 

N4E-26 - Formação ferrífera Duas fraturas 

semelhantes no 

teto 

- Metalófila - - Noroeste da mina N4E, a sul da 

vertente das cavidades N4E-22 e 23. 

A vertente é íngreme formada por 

canga de formação ferrífera e lentes 

de solo coluvionar/ Há gotejamento 

N4E-86 - Jaspelito nas paredes e 

no teto 

- - Savana metalófila 

e porções cobertas 

por um solo 

argiloso 

avermelhado com 

arbustos e arvores 

de médio porte 

- - Nordeste da mina N4E, no início do 

paredão íngreme que delimita o platô 

de canga 

N4E-89 Baixa 

(principal) 

Canga  - - - 402 130 Leste de N4E, baixa vertente 

principal, onde se encontram N4E-04, 

N4E-11 e N4E-92 e N4E-68. A 

vertente principal é a margem 

esquerda de um grande vale 

encaixado na direção aproximada N-

S. Nela ocorre drenagens efêmeras 



 
 

N4WS-27 Base Formação ferrífera Camadas 

verticalizadas e 

dobradas. 

- Vegetação sobre 

solo coluvionar e 

superfícies de 

canga, cobertas por 

solo orgânico 

- - Geomorfologia diferente das demais. 

No início de um vale amplo, de fundo 

plano, zona brechada. Vertente de 

degraus íngremes de dimensões 

variadas. Cavidade pequena que se 

desenvolveu em uma fratura na 

formação ferrífera 

N4WS-69 - canga porosa c paredes 

irregulares 

- - - - - No mesmo vale onde se encontra a 

cavidade N4WS-67. É muito rasa e de 

dimensões reduzidas. Localiza-se a 

jusante da cavidade N4WS-67. 

N5S-12 Alta Canga Fratura no teto - Mata fechada - - Próximo à vertente das cavidades 

N5S-63, N5S-64 e N5S-65 

 

N5S-17 

 

- 

 

Zona de contato 

canga e rochas 

vulcânicas 

 

Crostas de canga 

fraturada 

 

- 

 

Savana metalófila. 

Composta por 

gramíneas e 

plantas pequenas 

 

- 

 

- 

 

No extremo sudeste da mina de N5S. 

A vertente tem perfil suavemente 

côncavo formado por canga de 

formação ferrífera 

         



 
 

N5S-52 Baixa Depósito aluvio-

coluvionar ferruginoso 

Fraturas 

evidentes 

- Mata fechada - - Próxima a uma drenagem (fundo do 

vale) cujas águas fluem em um 

substrato de canga 

N5S-M1-27 Meia Formação ferrífera nas 

paredes e teto 

- - - - - Próximo a uma quebra de relevo 

Desenvolve-se em duas direções 

principais: na direção NE-SW o piso 

segue um plano inclinado com muitos 

blocos e matacões de rocha, e na 

direção E-W 

N5S-M1-31 - Canga e fragmentos de 

formações ferríferas 

angulosas 

Projeções de 

raízes no teto 

- Vegetação rasteira - - - 

PESE-0004 Baixa BIF Bandamento da 

rocha N10W 

mergulho 30 a 

40° 

- - - - Próxima a drenagem, em um paredão 

alto. A vertente tem perfil retilíneo, 

com declividade media, voltada para 

a direção sudeste 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES ESTUDADAS NO PROCEDIMENTO 2013. 



 
 

 

ANEXO III  – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES ESTUDADAS NO 

PROCEDIMENTO 2014/2015. 

 



 
 

 
ANEXO IV – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES ESTUDADAS NO 

PROCEDIMENTO 2016. 

 
 



 
 

ANEXO V – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES ESTUDADAS NO 

PROCEDIMENTO 2017. 

 



 
 

ANEXO VI – RESULTADO DAS ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PARA DETECÇÃO DOS CORANTES 

FLUORESCEÍNA E RODAMINA WT DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO PÓS-INJEÇÃO, EM ABRIL DE 

2015. 

 



 
 

ANEXO VII  – RESULTADO DAS ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PARA DETECÇÃO DOS 

CORANTES FLUORESCEÍNA E RODAMINA WT DURANTE A SEGUNDA CAMPANHA DE MONITORAMENTO PÓS-INJEÇÃO, 

EM MAIO DE 2015. 

 



 
 

ANEXO VIII – RESULTADO DAS ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PARA DETECÇÃO DOS 

CORANTES FLUORESCEÍNA E RODAMINA WT DURANTE A TERCEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO PÓS-INJEÇÃO, 

EM JUNHO DE 2015. 

 



 
 

ANEXO IX – RESULTADO DAS ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA DAS AMOSTRAS DE CARVÃO, COLETADAS DURANTE A 

PRIMEIRA CAMPANHA, PARA DETECÇÃO DOS CORANTES FLUORESCEÍNA E RODAMINA WT. 

 



 
 

ANEXO X - RESULTADO DAS ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA DAS AMOSTRAS DE CARVÃO, COLETADAS DURANTE A 

SEGUNDA CAMPANHA, PARA DETECÇÃO DOS CORANTES FLUORESCEÍNA E RODAMINA WT. 
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