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Resumo  

As cangas são crostas ferro-aluminosas ou ferruginosas que possuem um horizonte de transição sob 

sua superfície resistente e que se dividem em diferentes tipologias em função de sua gênese, estrutura 

e teor de ferro. Esse horizonte é mais friável e favorece a carstificação. As cangas de Capão Xavier, 

Quadrilátero Ferrífero (QFe), estão ainda indiscriminadas nos mapas e capeiam as formações ferríferas 

bandadas (BIF) da Formação Cauê, rochas das quais derivam e que constituem o aquífero Cauê, o 

mais importante do QFe. A recarga desse aquífero é influenciada pela ainda pouco conhecida 

dinâmica hídrica das cangas. Diante disso, esta pesquisa visou identificar e caracterizar as tipologias 

de canga na área de estudos e investigar sua dinâmica de infiltração por meio de ensaios com 

infiltrômetro de Cornell e levantamentos multitemporais de eletrorresistividade. Identificaram-se 2 

tipologias de canga, detrítica e estruturada. Elas são mineralogicamente similares (hematita, goethita ± 

quartzo ± magnetita ± gibbsita ± moscovita) e possuem feições cársticas: cavidades, juntas alargadas e 

depressões, com ou sem vegetação. As cangas estruturadas possuem foliação herdada das BIF e 

porosidade entre 20,8% e 24,4%; autóctones, ocupam preferencialmente o platô local e são 

seccionadas por juntas de alívio de tensão próximo às quebras de relevo. As cangas detríticas são 

alóctones, recobrem majoritariamente as vertentes, apresentam localmente planos de acamamento 

subparalelos à declividade do terreno e podem conter camadas argilosas oclusas de até 22 m de 

espessura. São menos porosas (14,4% a 17,6%) e possuem estrutura brechoide sustentada por clastos 

subarredondados a angulosos de hematita, BIF e cangas. A alteração in situ de cangas estruturadas 

pode gerar uma estrutura pseudodetrítica superficial. Os ensaios de infiltração resultaram em taxa de 

infiltração básica (TIB) média de 2,8x10-6 m/s para as cangas detríticas e infiltração acumulada igual a 

0,0138 m (13% da precipitação simulada); para as cangas estruturadas, esses valores foram, 

respectivamente, 8,3x10-6 m/s e 0,0234 m (31% da precipitação acumulada). A curva de escoamento 

superficial acumulado mostra suaves acréscimos e decréscimos na tipologia estruturada, 

provavelmente devido a caminhos preferenciais de fluxo. As seções de eletrorresistividade atestaram a 

infiltração rápida por cavidades e juntas e revelaram um sistema cárstico subparalelo à declividade das 

vertentes em canga detrítica e majoritariamente subvertical em canga estruturada, provavelmente 

condicionado por sua foliação e juntas. Verificou-se que a água infiltra nas cangas pela matriz, 

cavidades, descontinuidades e acumulações em depressões. A percolação interna é lenta na matriz e 

rápida por cavidades, juntas e condutos, apontando para uma recarga diacrônica do aquífero Cauê. A 

recarga na área de estudos é favorecida pelas baixas declividades, pela vegetação rupestre, que implica 

menor interceptação da chuva, e pela evapotranspiração reduzida (ETR) devido à baixa densidade de 

raízes e ao caráter maciço superficial da canga, que dificulta a evaporação da água que infiltrou pelas 

estruturas cársticas. 

Palavras-chave: canga detrítica, canga estruturada, infiltração, recarga, cavidades. 
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Abstract  

 

Cangas, also called ferricretes and iron duricrusts, have a transition and erodible horizon beneath its 

resistant surface, which allows the development of karstic features. Due to differences regarding to 

their genesis, structure and iron content, cangas are divided in different types. In Capão Xavier region, 

northwest of Quadrilátero Ferrífero (QFe), cangas had not been mapped by type yet and cover the 

banded iron formations (BIF) of Cauê Formation, rocks they are genetic related to. Theses BIF are 

also the most important aquifer in QFe, whose recharge is directly influenced by the until barely 

known cangas hydrological dynamics. Thereupon, this research aimed to identify and characterize the 

canga types in the study area and to investigate their infiltration dynamics throught infiltration field 

experiments (Cornell Sprinkle Infiltrometer) and time-lapse electric resistivity tomography. Two types 

of canga were identified, detritical and structured: they both are mineralogically similar (hematite, 

goethite ± quartz ± magnetite ± gibbsite ± muscovite) and display karstic features as cavities, enlarged 

joints and subsidence areas with or without vegetation. Structured cangas are autochthonous, inherited 

BIF foliation and have porosity between 20.8% and 24.4%; they are mainly found in the local plateau, 

with stress-relief joints near to the plateau edge. Detritical cangas are allochthonous, cover the 

hillsides and sometimes show bedding plans parallel to their slopes. They are less porous (14.4% to 

17.6%), with breccia structured materialized by sub-rounded to angular clasts. In situ weathering of 

structured cangas allows the formation of a superficial pseudo-detritical structure, without 

allochthonous fragments. Experiments with Cornell Sprinkle Infiltrometer provided average basic 

infiltration rates equal to 2.8x10-6 m/s for detritical cangas and accumulated infiltration of 0.0138 m 

(13% of simulated rain); for structured cangas these values are, respectively 8.3x10-6 m/s and 0.0234 

m (31% of simulated rain). The run-off accumulated curve for structured cangas shows variations, 

probably because of preferential flow paths (foliation plans and channels). Time-lapse electric 

resistivity sections proved infiltration is faster in cavities and joints than in matrix and suggest that 

karst system in detritical cangas is parallel to the slope of the hillsides. Karstification seems mainly 

subvertical in structured cangas, probably because of its foliaton with average to high dips. The ways 

rainwater enters to canga is through matrix, cavities, joints, and subsidence areas, where it 

accumulates. The percolation is slower in matrix and faster in joints and karstic features, pointing to a 

diachronic recharge of Cauê aquifer. The recharge in study area is favored by some factors, namely: 

low slopes (usually less than 22.7º), rupestrian vegetation (which means less rainwater interception) 

and reduced evapotranspiration (ETR) because of massive canga in surface, that works as a barrier to 

evaporation of water which entered by cavities and joints, and because of the low density of roots. 

Keywords: detritical canga, structured canga, infiltration, recharge, cavities. 



 

 
 

 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

A água é, indubitavelmente, o recurso natural mais importante, pois é indispensável à existência da 

vida na Terra e constitui um insumo necessário à quase totalidade das atividades antrópicas. 

Quando a finalidade é atender às necessidades e interesses humanos, utiliza-se água superficial e/ou 

subterrânea. Por serem visíveis e mais facilmente acessíveis, tende-se a pensar que as águas superficiais 

constituem a principal fonte de atendimento a tal finalidade, todavia, aproximadamente 97% da água 

doce disponível no planeta encontra-se no subsolo e, consequentemente, apenas cerca de 3% dela é 

superficial (Manoel Filho 2000a, Healy 2010). Estes dados revelam a importância da água subterrânea 

que, além de responder pelo maior volume percentual de água doce, é menos susceptível à contaminação 

por estar sotoposta a rochas ou solos, que funcionam como barreiras e filtros naturais. Além disso, a 

água subterrânea possui caráter estratégico, pois configura reservas a serem utilizadas em períodos de 

grande estiagem ou quando da inviabilidade de se utilizar as águas superficiais, por exemplo, caso estas 

se encontrem contaminadas. 

Após infiltrar no solo, a água divide-se em três componentes (Manoel Filho 2000b): uma parte 

permanece acima do nível freático, na zona não saturada; outra parte, o interfluxo, constitui um 

escoamento subsuperficial que pode fluir lateralmente pela zona não saturada e alcançar os cursos 

d’água, suprindo-os de forma intermitente; a terceira e mais importante componente atinge o nível 

freático e se torna a recarga do aquífero. A recarga é essencial, pois constitui os recursos renováveis do 

aquífero, a água que chega para suprir os volumes que eventualmente o tenham deixado, isto é, garante 

sua vida útil.  

Os objetos de estudo desta pesquisa são cangas sobre as formações ferríferas bandadas da Formação 

Cauê, rochas que hospedam o minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero e constituem o principal 

aquífero desta província mineral, o aquífero Cauê (Mourão 2007). Uma vez que as águas pluviais 

precisam de comumente percolar pelas cangas para adentrar nestas rochas, essas coberturas podem ter 

grande influência sobre a recarga do aquífero.  

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se pela escassez de estudos que versem sobre a dinâmica 

hídrica das cangas, o que significa que o papel desempenhado por elas na recarga do aquífero Cauê 

ainda é, sob muitos aspectos, uma incógnita. Esse desconhecimento se traduz na indeterminação dos 

impactos causados pela supressão destas coberturas pela erosão ou por parte das mineradoras, já que a 

lavra do minério de ferro envolve a retirada das cangas que capeiam o aquífero Cauê; além disso, os 
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volumes de água que circulam pelas cangas são ainda indeterminados também. Diante deste cenário, a 

pergunta a qual esta pesquisa visa responder é: como é a dinâmica de infiltração nas cangas? A obtenção 

desta resposta é absolutamente necessária por, pelo menos, três razões: o fato de as águas pluviais terem, 

em muitos locais, que percolar pelas cangas para chegar ao aquífero Cauê; o caráter estratégico da água 

subterrânea e a importância desse aquífero, cujas vazões superam 100 m3/h e cujas águas são utilizadas 

para abastecimento urbano e doméstico (Mourão 2007).   

1.2 – OBJETIVOS 

Os objetivos são guiados pela hipótese de que as águas pluviais percolem lentamente pelas cangas 

em razão de sua possível baixa condutividade hidráulica, que seria consequência do caráter maciço e 

fortemente cimentado que essas coberturas geralmente apresentam em superfície. O objetivo principal 

desta pesquisa é ampliar o conhecimento científico sobre a dinâmica de infiltração em tipologias 

distintas de canga com a integração de métodos laboratoriais e de campo, estes últimos em diferentes 

escalas espaciais e temporais.  

 Os objetivos específicos são: 

➢ Identificar as tipologias de canga presentes na área de estudos, descrevê-las macroscopicamente 

e determinar a composição mineralógica e a porosidade aparente de amostras de cada tipologia; 

➢ Elucidar o processo de infiltração em cada tipologia de canga; 

➢ Comparar as tipologias de canga identificadas e discorrer sobre sua gênese na área de estudos; 

➢ Desenvolver um modelo hidrogeológico conceitual para as cangas da área de estudos; 

➢ Avaliar como a recarga do aquífero Cauê pode ser influenciada pela dinâmica hídrica das 

cangas; 

1.3 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

A área estudos (Figura 1.1) está localizada a norte do bairro Jardim Canadá e a oeste da mina Capão 

Xavier, de propriedade da mineradora VALE S.A., no município de Nova Lima, região metropolitana 

de Belo Horizonte. O acesso à área, a partir de Belo Horizonte, é feito pela BR 356. A escolha dessa 

área pautou-se em sua localização, fora das áreas operacionais, e no fato de suas cangas não terem sido 

submetidas às alterações antrópicas.  
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Figura 1.1 – Localização e vias de acesso à área de estudos. Fonte: Imagem Google Satellite da biblioteca do 

QGis 3.16.1 Hannover. 
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CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – FLUXO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A água que adentra a superfície do terreno pode ocupar, considerando-se um perfil vertical, 2 

zonas, denominadas não saturada e saturada. 

A zona não saturada, também chamada de zona vadosa ou de aeração, situa-se entre a superfície 

do terreno e a superfície freática e se caracteriza por ter os poros apenas parcialmente preenchidos por 

água; o restante do espaço poroso é ocupado por gases, especialmente ar e vapor d’água (Cleary 1989). 

Esta zona divide-se, de baixo para cima, em: 

➢ Zona capilar ou franja capilar: estende-se da superfície freática até o nível máximo a que a água 

consegue ascender por capilaridade. 

➢ Zona intermediária: refere-se ao intervalo entre o limite de ascensão capilar da água e o nível 

atingido pelas raízes das plantas. 

➢ Zona de água do solo ou zona de evapotranspiração: compreende o intervalo entre o limite de 

alcance das raízes das plantas e a superfície do terreno. 

 A zona saturada localiza-se abaixo da superfície freática e possui todo o espaço poroso 

completamente preenchido por água. O termo “água subterrânea” é de fato aplicável apenas à água que 

circula na zona saturada, embora toda água situada abaixo da superfície do terreno seja subterrânea, no 

sentido literal da palavra (Manoel Filho 2000b). 

 A Figura 2.1 apresenta um esquema da dinâmica hídrica após um evento pluvial. Parte da água 

da chuva é interceptada pela vegetação, parte retorna à atmosfera por evaporação e transpiração das 

plantas, parte infiltra no solo e parte escorre superficialmente pelo terreno e cursos d’água. Contudo, a 

água infiltrada não percola pela zona não-saturada e chega à zona saturada por um percurso simples e 

direto. Diversos processos podem acontecer e parte dessa água pode nunca atingir a superfície freática. 

 Uma parcela da água infiltrada flui lateralmente (interfluxo) pelas camadas de solo, que pode 

apresentar cunhas saturadas próximo ao sopé de vertentes. Este fluxo, muitas vezes, desagua em cursos 

d’água ou em surgências no terreno e não chega à zona saturada. Pipes, macroporos gerados por erosão 

subsuperficial ou pela fauna, podem configurar caminhos preferenciais de fluxo para as águas 

infiltradas, que percolam por eles e podem desaguar em cursos d’água também. Além disso, é possível 

haver acumulação hídrica nas adjacências de terraços aluviais: outra parcela da água pluvial que não 

chegará à zona saturada. Há ainda que se considerar a possibilidade de que um certo volume da água 

infiltrada pode ascender por capilaridade e, eventualmente, evaporar, ou ser succionada pelas raízes e 
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transpirar. A água que efetivamente atinge a superfície freática fica armazenada no aquífero e pode ser 

utilizada para consumo humano, industrial, além de manter o fluxo de base de cursos d’água (Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1- Esquema da dinâmica hídrica após a infiltração da água pluvial. Modificado de Atkinson (1978), 

Jackson et al. (2014) e Klaus & Jackson (2018). 

 Ao discorrer sobre fluxo hídrico, é fundamental ter em mente o conceito de condutividade 

hidráulica (K). A condutividade hidráulica é a medida da capacidade de uma dada formação (solo ou 

rocha) para transmitir água e é expressa em unidade de comprimento por unidade de tempo (Freeze & 

Cherry 1979, Cleary 1989). Desta forma, elevados valores de K representam boas condições de 

transmissão de água e são os mais desejáveis quando se estudam aquíferos do ponto de vista de 

abastecimento doméstico e industrial.  

2.1.1 – Fluxo na Zona Saturada 

 A dinâmica hídrica na zona saturada é mais simples que na zona não saturada, pois em meios 

saturados a umidade volumétrica (Ө) é constante e igual à porosidade; a condutividade hidráulica, dita 

condutividade hidráulica saturada (K), também é constante e a água sempre está sob pressões positivas 
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ou nulas, nunca negativas (Reichardt & Timm 2004). O fluxo de água na zona saturada é regido pela lei 

de Darcy (equação 2.1):  

                                                                          Q = -KA
(h1- h2)

L
                                            (Equação 2.1) 

Onde: 

Q: vazão (unidade de comprimento ao cubo por unidade de tempo); 

K: condutividade hidráulica (unidade de comprimento por unidade de tempo);  

A: área da seção transversal perpendicular à direção do fluxo (unidade de comprimento ao quadrado); 

h1 e h2: cargas hidráulicas (unidade de comprimento). A carga hidráulica é, na maior parte dos casos, a 

soma de 2 parcelas: carga de elevação (cota altimétrica do ponto) e carga de pressão (Cabral 2000, Pinto 

2006).  

L: distância entre os dois pontos com as diferentes cargas hidráulicas consideradas (unidade de 

comprimento). A razão 
(h1- h2)

L
 é adimensional e denominada gradiente hidráulico. 

O sinal negativo na equação indica o sentido de fluxo, do ponto de maior carga hidráulica para 

o de menor carga hidráulica (Figura 2.2). Em seu experimento, Darcy fez com que a água percolasse 

pelo conduto preenchido por material poroso e concluiu que a vazão é diretamente proporcional à área 

da seção transversal do conduto (A) e à diferença de cargas hidráulicas (h1-h2), mas é inversamente 

proporcional à distância (L) entre os pontos com as duas cargas hidráulicas consideradas.  

 

Figura 2.2- Esquema simplificado do experimento realizado por Darcy. Z1 e Z2 representam, respectivamente, as 

cotas dos pontos P1 e P2. Fonte: Cabral (2000). 
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Para abordagens tridimensionais de fluxo, deve-se decompor a equação da lei de Darcy em 

derivadas parciais da carga hidráulica para os três eixos do sistema de coordenadas cartesianas (equação 

2.2) e as componentes da condutividade hidráulica ao longo das direções “X”, “Y” e “Z” (Cabral 2000): 

                                         Qx = -Kxx
∂h

∂x
A; Qy = -Kyy

∂h

∂y
A; Qz = -Kzz

∂h

∂z
A                            (Equação 2.2) 

A lei de Darcy é válida apenas para escoamentos laminares em meios porosos, ou seja, para 

velocidades relativamente baixas, quando o escoamento é dominado pelas forças viscosas do líquido e 

a perda de carga varia linearmente com a velocidade (Cabral 2000). Esta lei não é válida para fluxos sob 

pequenos gradientes hidráulicos em materiais com baixa permeabilidade e nem para fluxos em condutos 

largos, configurando permeabilidade muito alta (fluxo turbulento). O padrão para definir o caráter 

laminar do fluxo é o número de Reynolds (Re, equação 2.3), que deve ser sempre menor que 10 para 

fluxos laminares (Freeze & Cherry 1979).  

                                                                               Re=
d.Vc

η
                                                     (Equação 2.3) 

Onde d é o diâmetro característico do tubo (unidade de comprimento), Vc é a velocidade do fluido 

(unidade de comprimento por unidade de tempo) e η é a viscosidade cinemática do líquido (unidade de 

comprimento ao quadrado por unidade de tempo). 

Nota-se que a aplicação da lei de Darcy requer o conhecimento da condutividade hidráulica. 

Esse parâmetro é usualmente obtido por meio de ensaios de campo ou de laboratório. Há também a 

opção de empregar valores tabelados para K em função da granulometria do material, sendo tais valores 

expressos sob a forma de ordens de grandeza (Freeze & Cherry 1979). A granulometria influencia a 

porosidade do material, todavia, ter porosidade alta, por si só, não assegura elevada condutividade 

hidráulica: é necessário que haja conectividade entre os poros. 

 O comportamento de um aquífero no que diz respeito à condutividade hidráulica permite 

classificá-lo quanto à isotropia e à homogeneidade. Aquíferos que apresentam o mesmo valor de K nas 

três direções (X, Y, Z) são ditos isotrópicos; os que não o fazem são anisotrópicos. Considerando-se 

uma mesma direção, quando K não varia ao longo dela, tem-se um aquífero homogêneo; se K variar ao 

longo de uma mesma direção, o aquífero é dito heterogêneo (Freeze & Cherry 1979).  

2.1.2 – Fluxo na Zona Não Saturada 

 Segundo Reichardt & Timm (2004), o fluxo na zona não saturada apresenta uma dinâmica 

complexa, em que a umidade volumétrica (Ө, equação 2.4) é variável e inferior à porosidade do meio e 

à Ө em condições de saturação: 
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                                                                          θ = 
Volume de água

Volume total
                                             (Equação 2.4) 

O caráter variável ou constante da umidade volumétrica informa também o tipo de regime de 

fluxo: quando a umidade varia com o tempo, tem-se o regime de fluxo transitório. Porém, um valor 

constante de Ө reflete um regime de fluxo estacionário, em que a formação portadora de água não 

fornece sua própria água, mas funciona apenas como um meio transmissor do fluido. 

Ao contrário do fluxo na zona saturada, onde a água está submetida a pressões positivas ou 

nulas, as pressões são negativas na zona não saturada, ou seja, menores que a pressão atmosférica 

(Freeze & Cherry 1979, Cleary 1989, Reichardt & Timm 2004). De acordo com Reichardt & Timm 

(2004), as variações de umidade estão associadas a funções complexas envolvendo diversas variáveis, 

incluindo a condutividade hidráulica. Consequentemente, a solução de problemas deste tipo requer 

refinados métodos matemáticos que fogem ao escopo deste trabalho. Não obstante, é importante 

mencionar que a equação da lei de Darcy também pode ser utilizada para a zona não saturada (equação 

2.5) e que a condutividade hidráulica é máxima quando os poros da formação estão totalmente 

preenchidos por água. Em contrapartida, quando também há ar nos poros, a condutividade hidráulica é 

menor e é função do teor de umidade. Em razão disso, a utilização da lei de Darcy requer adaptações, 

levando em consideração a condutividade hidráulica não saturada, K(Ө): 

                                             Qx = -Kxx(θ)
∂h

∂x
A; Qy = -Kyy(θ)

∂h

∂y
A; Qz = -Kzz(θ)

∂h

∂z
             (Equação 2.5) 

2.2 – O CICLO HIDROLÓGICO  

De suma importância para qualquer trabalho que estude a circulação de água, o ciclo hidrológico 

pode ser definido como “o fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e 

a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e à rotação 

terrestre” (Silveira 2001). Por se tratar de um ciclo, sua explicação poderia começar de qualquer ponto, 

mas optou-se por tomar a precipitação como ponto de partida por questões didáticas.  

O vapor de água presente na atmosfera condensa-se sob determinadas condições meteorológicas 

e, impulsionado pela dinâmica das massas de ar, é transferido para a superfície terrestre sob a forma de 

precipitação (chuva, neblina ou gelo). Parte desta água é interceptada pela vegetação, parte adentra nos 

solos ou rochas (infiltração), parte escoa pela superfície através dos cursos d’água (escoamento 

superficial) até chegar aos oceanos e parte é expelida pelas plantas (transpiração) após elas a terem 

absorvido para realizar suas funções vitais. Qualquer uma destas parcelas é passível de ser evaporada e 

devolvida à atmosfera. A seguir, estão descritas as principais componentes do ciclo hidrológico. 
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2.2.1 – Precipitação  

Utiliza-se o termo precipitação para designar toda a água proveniente da atmosfera e que atinge 

a superfície da terra, não apenas a chuva, mas também a neblina, o granizo, o orvalho e a neve. As 

principais características da precipitação são quantidade, duração e distribuição temporal e espacial 

(Bertoni & Tucci 2001). Um dado montante de precipitação apenas terá sentido se for considerado em 

conjunto com as demais características. No que diz respeito à chuva, as principais grandezas a ela 

associadas são: 

➢ Altura pluviométrica: geralmente expressa em milímetros (mm), refere-se à espessura média da 

lâmina d’água que recobriria uma certa área se a precipitação que ali incidisse não infiltrasse, 

não evaporasse nem escoasse superficialmente. 

➢ Duração: é o tempo durante o qual a chuva cai, normalmente expresso em minutos ou horas. 

➢ Intensidade: é a razão da quantidade de precipitação pela duração e é normalmente expressa em 

mm/h ou mm/min. 

➢ Tempo de recorrência: número médio de anos necessário para que a precipitação analisada seja 

igualada ou superada.  

2.2.2 – Evapotranspiração  

 Este termo é utilizado para designar o montante de água devolvido à atmosfera por evaporação 

e por transpiração da cobertura vegetal (Thornthwaite 1948). É importante explicitar a existência de dois 

termos: evapotranspiração potencial e real. A evapotranspiração potencial (ETP) designa “a quantidade 

de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração, na unidade de tempo, de uma 

superfície extensa completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de água” (Tucci 

& Beltrame 2001). A ETP é, portanto, uma condição ideal. Por outro lado, a evapotranspiração real 

(ETR) diz respeito ao montante de água transferido para a atmosfera por evaporação e transpiração nas 

condições atmosféricas existentes e na umidade real. A ETR é considerada igual à ETP desde que a 

diferença entre a precipitação e a ETP seja igual ou superior a zero. Caso contrário, a ETR equivale à 

diferença entre a precipitação e a alteração de umidade do solo (Thornthwaite & Mather 1955). Conhecer 

a evapotranspiração real é fundamental, pois nem toda a água que entra no solo se tornará recarga: parte 

desta água pode ser devolvida à atmosfera por evapotranspiração antes de chegar à zona saturada.   

 A evapotranspiração é condicionada por uma série de fatores (Thornthwaite & Mather 1955): 

intensidade da radiação solar, albedo (quantidade de radiação refletida pelo solo), umidade e capacidade 

de armazenamento do solo, umidade relativa do ar e tipo de vegetação (capacidade de refletir radiação, 

extensão areal na região analisada e profundidade das raízes). Além disso, a evapotranspiração apresenta 

uma correlação positiva com a velocidade do vento e a temperatura; um estudo realizado no sul da Itália 
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revelou que a contribuição desta última para o aumento da evapotranspiração é 4 vezes superior à 

contribuição da velocidade do vento (Liuzzo et al. 2016). Regiões com mais cobertura vegetal, elevada 

umidade do solo, baixas declividades, baixa sazonalidade e poucas tempestades tendem a ter mais 

evapotranspiração (Feng et al. 2020). 

Evapotranspiração é um parâmetro simples do ponto de vista teórico, porém, mensurá-lo é uma 

tarefa complexa e minuciosa (Pereira et al. 1997), especialmente por envolver organismos vivos. Não 

obstante, é possível obter estimativas confiáveis por meio de modelos matemáticos baseados em leis 

físicas e relações empíricas. Ressalta-se que os métodos mais utilizados se aplicam a solos, em geral, 

com texturas homogêneas e são: 

➢ O método proposto por Thornthwaite & Mather (1955), que permite obter a ETR a partir da 

ETP por uma série de equações. Ele é muito utilizado por ser simples, já que as equações 

utilizam apenas a temperatura como variável independente. 

➢ O método de Penman-Monteith parametrizado pela FAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura): são necessários dados de temperatura do ar, velocidade do vento a 

2 m de altura, umidade relativa do ar e saldo de radiação (Allen et al. 1998). Os autores 

mencionam a necessidade de muitas vezes estimarem algumas dessas variáveis, já que nem 

sempre todas estão disponíveis. 

 2.2.3 – Infiltração e Recarga 

 2.2.3.1 – Conceitos e Métodos 

 Infiltração é o termo que designa a passagem da água da superfície do terreno para seu interior, 

influenciando diretamente o volume de água que constituirá a recarga e o escoamento superficial. Além 

disso, a água infiltrada determina o balanço de água na zona de raízes e, por conseguinte, influencia o 

crescimento e a permanência da cobertura vegetal existente no local (Reichardt & Timm 2004). 

Quando a água que infiltra no solo supera a evapotranspiração e atinge a superfície freática, ela 

inicia o processo de recarga do aquífero. O termo recarga pode ser definido como qualquer fluxo de 

água que, vindo da superfície do terreno, percola pela zona não saturada, atinge a zona saturada e se 

torna parte do armazenamento do aquífero (Mourão 2007, Healy 2010). Expressa sob a forma de uma 

taxa, em unidade de volume ou de comprimento por unidade de tempo (ex: m3/ano, mm/ano), a recarga 

pode ocorrer por mecanismos difusos ou centrados. Recarga difusa é aquela que acontece em grandes 

áreas pela infiltração da água da chuva; a recarga centrada associa-se à infiltração via corpos d’água 

superficiais, como rios e lagos (Healy 2010).   
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 A infiltração e, consequentemente, a recarga é influenciada por numerosos fatores: relevo, tipo 

de cobertura vegetal, fauna, características do regime pluviométrico, atividades antrópicas, teor de 

umidade, evapotranspiração, características do fluido, temperatura e compactação do solo, presença de 

ar em seus poros, textura, estrutura e porosidade do substrato – solo ou rocha (Custódio & Llamas 1976). 

Desta forma, o montante de água que de fato infiltra será função do contexto gerado pela conjugação 

destes fatores. 

 Horton (1933) definiu a capacidade de infiltração como a taxa máxima a que um determinado 

solo pode absorver a precipitação a uma dada condição. Para este autor, a capacidade de infiltração é 

representada por uma função exponencial decrescente no tempo, em que o valor inicial é o máximo e o 

decréscimo continua acontecendo até que se atinja um valor constante ou aproximadamente constante 

(Figura 2.3), denominado taxa de infiltração básica (TIB) e que equivale à condutividade hidráulica 

vertical saturada (Selby 1993). É importante mencionar a diferença entre os termos capacidade de 

infiltração e taxa real de infiltração: o primeiro termo denota o potencial do solo em absorver água pela 

superfície em termos de lâmina d’água por tempo, enquanto o segundo é aplicável apenas quando há de 

fato disponibilidade de água para penetrar no solo (Silveira et al. 2001).  

 

Figura 2.3- Exemplo de curva de infiltração em solo. Modificado de Mannich & Guetter (2011). 

Segundo Silveira et al. (2001), o umedecimento progressivo do terreno ocorre do topo para a 

base à medida que água infiltra. Se o aporte hídrico não cessasse, o solo inteiro se saturaria. Mas uma 

vez finalizado o aporte de água, a infiltração cessa e ocorre redistribuição da umidade no interior do solo 

por meio de um processo denominado drenagem. Em razão deste processo, haverá menores taxas de 

umidade nos horizontes superficiais e taxas maiores em profundidade após algum tempo. 
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 Dois conceitos importantes relacionados à umidade do solo e, consequentemente, relacionados 

à infiltração são capacidade de campo e ponto de murcha (wilting point). O conceito de capacidade de 

campo foi inicialmente definido por Veihmeyer & Hendrickson (1931) como “o montante de água retido 

no solo após o volume excedente ter sido drenado por gravidade e depois da redução significativa do 

movimento vertical descendente da água, o que geralmente demora entre 2 e 3 dias em solos permeáveis 

de estrutura e textura uniformes”. O conceito de ponto de murcha, por outro lado, foi definido por Briggs 

& Shantz (1912) como “o teor de umidade do solo em que as folhas de suas plantas experimentam uma 

redução permanente de umidade em razão da deficiência na reposição da umidade do solo”. A 

capacidade de campo é especialmente importante porque a percolação profunda, processo responsável 

pela recarga de um aquífero, só acontecerá se houver água disponível após ser satisfeita a capacidade de 

campo (Freitas 2010). 

Ao discorrer sobre infiltração, pensa-se primeiramente na entrada de água da chuva no solo. 

Entretanto, outras modalidades de precipitação são importantes. Baêta (2012) estudou a contribuição da 

neblina em cangas com e sem vegetação na Serra da Brígida (Ouro Preto-MG) e verificou quantidades 

anuais de 1076,62 mm para a precipitação e 142,39 mm para a neblina. Ou seja, a quantidade de neblina 

que incide anualmente nessa região corresponde a aproximadamente 13% da precipitação e representa 

uma importante fonte de hidratação para a vegetação, especialmente durante a estação seca. Além disso, 

esse autor atestou que 37% da água presente na neblina é interceptada pela vegetação e, em média, 47% 

dos eventos de neblina na Serra da Brígida atingem o solo. O referido estudo também comprovou a 

eficiência da neblina na deposição de elementos químicos no solo (Al, Ba, Ca, S, Sr, Fe, Mg, Mn, Na e 

Zn): a quantidade média de elementos químicos depositada pela neblina foi 10 vezes superior àquela 

depositada pela chuva. De acordo com Baêta (2012), outro fator importante é que os eventos de neblina, 

regulares durante o ano, tendem a diminuir a temperatura do solo, o que permite um maior tempo de 

residência da água e, consequentemente, reduz o estresse hídrico. 

As águas infiltradas não evapotranspiradas recarregarão o aquífero regional se não houver 

aquíferos suspensos e interfluxos temporários no caminho descendente de fluxo, este que é governado 

principalmente pela gravidade na zona não saturada. 

As taxas de infiltração e de recarga podem ser mensuradas por diversos métodos, dentre ensaios 

de campo, experimentos laboratoriais e modelos matemáticos. A seguir, descrevem-se as técnicas mais 

utilizadas para quantificar estas parcelas do ciclo hidrológico em campo. 

Infiltrômetros 

As taxas de infiltração podem ser calculadas por meio de ensaios de campo com infiltrômetros. 

São instrumentos constituídos por um anel simples (Figura 2.4A) ou por anéis duplos (Figura 2.4B) que 
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são parcialmente cravados no solo e cujos princípios de operação são basicamente os mesmos (Lili et 

al. 2008).  

Estabelece-se no anel simples ou nos 2 anéis do infiltrômetro de anéis duplos uma carga 

hidráulica inicial, preenchendo-os com um volume de água conhecido. Deve-se medir, em intervalos de 

tempo regulares, a variação de nível em uma régua acoplada aos anéis. Ao dividir as variações do nível 

d’água na régua pelos respectivos intervalos de tempo, obtêm-se as taxas de infiltração. Neste método 

determina-se a variação da taxa de infiltração com uma carga hidráulica constante. O anel externo é 

empregado com o objetivo de manter o fluxo no anel interno confinado na vertical, tornando as medidas 

mais exatas.   

Caputo et al. (2010) demonstraram a validade do infiltrômetro de anéis para mensurar as taxas 

de infiltração em rocha dura, onde cravá-los é impossível. Nesse caso, estes autores sugeriram 

impermeabilizar externamente a base dos anéis com gesso. 

 

Figura 2.4- Infiltrômetros. A) Infiltrômetro de anel simples; B) Desenho esquemático de um infiltrômetro de anéis 

duplos. Modificado de Lili et al. (2008). 

Lisímetros 

Lisímetros são instrumentos que permitem medir a percolação de água no solo e avaliar os 

constituintes solúveis removidos nos processos de drenagem nos solos (Howell 2004). São caixas 

devidamente isoladas cujo interior é preenchido pelo mesmo tipo de solo do entorno (Figura 2.5) e cujas 

entrada e saída de água são controladas (Carvalho et al. 2007). Se a base do lisímetro for instalada abaixo 

da zona de raízes, normalmente em trecho onde a evaporação é desprezível, este método permitirá a 

mensuração da recarga (USGS 2008). 
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Figura 2.5- Esquema do funcionamento de um lisímetro em campo. Modificado de Feltrin et al. (2011). 

Os lísimetros são classificados em volumétricos e pesáveis, distintos em razão do método de 

medição que empregam. De acordo com Howell (2004), os lisímetros pesáveis permitem quantificar a 

água no solo a partir da diferença de peso ocasionada pela precipitação e/ou irrigação na área em análise. 

Ainda segundo este autor, lisímetros volumétricos geralmente são associados a outras técnicas, como 

bombeamento à vácuo ou medição volumétrica e possibilitam quantificar a água presente no solo por 

meio da variação de sua umidade volumétrica ou da água drenada a partir dele. Os lisímetros são também 

utilizados para obter a evapotranspiração (equação 2.6), desde que as demais varáveis envolvidas sejam 

mensuradas (Howell 2004): 

                                                 θi = θj + P + Ir + D − ET                                     (Equação 2.6) 

Em que: 

θi é o volume de água no lísimetro por unidade de área no tempo “i” e θj é o volume de água no lísimetro 

por unidade de área no tempo “j” (anterior ao tempo i). 

P, Ir, D e ET são respectivamente precipitação, irrigação, drenagem (volume de água que deixou o 

lisímetro) e evapotranspiração real. Todos estes parâmetros são considerados no intervalo temporal i-j 

e a irrigação do solo é facultativa. 

Balanço Hídrico 

O balanço hídrico é um método matemático que considera as componentes do ciclo hidrológico 

como variáveis. Em um ambiente vegetado, o balanço hídrico é a contabilização das entradas e saídas 
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de água em um determinado volume de solo durante um certo intervalo de tempo (Prevedello et al. 

2007) e é representado, de forma simplificada, pela equação 2.7 (Libardi 2000): 

                                         ΔA = P + Ir ± Q − ES − ET                                          (Equação 2.7) 

Em que as variáveis, expressas em mm, são: 

ΔA: variação de armazenamento de água no solo; P: precipitação no local; Ir: irrigação (se houver); ES: 

escoamento superficial; ET: evapotranspiração; Q: fluxo total de drenagem (-Q) ou ascensão capilar 

(+Q). 

 O balanço hídrico pode ser feito em escala de detalhe nos horizontes superficiais de solo para 

determinar a infiltração e evapotranspiração real ou em escalas regionais para quantificar a recarga. Um 

exemplo deste último é o cálculo da recarga em bacias hidrográficas pela determinação do fluxo de base 

por decomposição de hidrogramas de vazão nas drenagens (Manoel Filho 2000b).   

Balanço de Cloretos 

Esta é uma técnica de balanço de massa que considera o íon cloreto (Cl-) como um traçador e se 

baseia em duas premissas: que ele é um elemento conservativo e que a quantidade de cloreto que entra 

na zona de raízes é balanceada pela quantidade desse íon que deixa o sistema (Nonner 2006, Sibanda et 

al. 2009). Nonner (2006) propõe a equação 2.8 para o cálculo do balanço de cloretos: 

                                  CgQ = [CpP + D + CeE − CrES] − CsS                               (Equação 2.8) 

Em que: 

Cg: concentração de Cl- na água que percola em subsuperfície (g/m3) 

Q: taxa de percolação de água (m3/dia) 

Cp: concentração de Cl- na água da chuva (g/m3) 

P: é a precipitação (m3/dia) 

D: deposição seca de Cl- (g/dia) 

Ce: concentração de Cl- na água evapotranspirada (g/m3) 

E: evaporação (m3/dia) 

Cr: concentração de Cl- no escoamento superficial (g/m3) 
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ES: escoamento superficial (m3/dia) 

CsS: massa de Cl- armazenada ou liberada na zona de raízes (d/dia). 

 Por conseguinte, caso as demais variáveis da equação 2.8 estejam mensuradas, é possível saber 

a taxa de percolação de água por dia em um dado solo. No caso de determinação do teor de cloretos na 

água subterrânea, este método pode ser utilizado para determinar recarga (Healy 2010). Ele requer o 

monitoramento das variáveis do ciclo hidrológico e obtenção das concentrações de Cl- em laboratório. 

Método de Variação do Nível d’Água 

Este método destina-se exclusivamente a estimar a recarga para aquíferos livres e se baseia nas 

premissas de que a elevação do nível d’água observada em piezômetros e indicadores de nível d’água 

deve-se unicamente à recarga, de que a porosidade efetiva (Sy) é constante e de que não existem 

interferências externas como bombeamento ou recarga artificial (Healy & Cook 2002, Wahnfried & 

Hirata 2005, Mourão 2007, Pinto et al. 2010, Islam et al. 2015, Lucas et al. 2012). Segundo Healy & 

Cook (2002), a recarga é calculada pela equação 2.9: 

                                                              R = Sy
∂H

∂t
≅ Sy

ΔH

Δt
                                                    (Equação 2.9) 

Em que ΔH (m) é a elevação do nível d’água, Δt é o intervalo de tempo considerado e Sy é o 

armazenamento específico que, em termos práticos, é considerado equivalente à porosidade efetiva.  

 O valor de ΔH é obtido pela diferença entre o pico mais elevado da ascensão do nível d’água e 

o ponto na curva de recessão extrapolada para o mesmo tempo do pico (Figura 2.6). Esta extrapolação 

representa o comportamento do nível d’água caso não houvesse precipitação. 

 

Figura 2.6: Cálculo do ΔH pelo método de variação do nível d’água. Modificado de Healy (2010). 
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 Healy & Cook (2002) citaram as vantagens e limitações deste método: a principal vantagem é a 

simplicidade, tanto na aplicação quanto no fato de ele não requerer dados sofisticados. Além disso, não 

é necessário adotar premissas referentes ao movimento da água na zona não-saturada, pois ele não 

interfere nos resultados. Por fim, os valores de nível d’água são representativos para grandes áreas 

(vários m2). Contudo, é necessário identificar a causa da variação do nível d’água e assegurar que é, de 

fato, a precipitação. Por isso, é importante fazer as análises em comparação a um período de recessão, 

pois se há variações de determinada magnitude durante o período de recessão, sabe-se que estas 

variações, em específico, não foram provocadas pela água proveniente das chuvas.  

 2.2.3.2 – Fatores Condicionantes da Infiltração e da Recarga  

 As taxas de infiltração e de recarga são determinadas pelo contexto no qual os materiais que 

armazenam e transmitem água estão inseridos e este contexto é produto da inter-relação de diversos 

fatores. Muitos deles estão relacionados à fisiografia da área e às características da zona não saturada 

por onde a água precisa percolar até chegar ao aquífero. A seguir, discorre-se sobre os fatores que mais 

influenciam as taxas infiltração e, consequentemente, as de recarga e como o fazem: 

Clima 

A quantidade e a frequência das chuvas influenciam diretamente o volume de água que infiltra 

e pode se tornar recarga: quanto maiores forem as taxas de precipitação, maiores tendem a ser as taxas 

de recarga (Mourão 2007, Healy 2010). Uma maneira de avaliar a influência da pluviometria de uma 

região sobre a recarga de seus aquíferos consiste em mensurar o nível d’água em poços ou piezômetros 

e avaliar se a variação de nível possui correlação com o período chuvoso. Dambrós (2011) monitorou o 

nível d’água em poços tubulares e verificou que há correlação linear com a precipitação, de forma que 

até 80% da variação de nível d’água nos instrumentos monitorados está relacionada aos eventos pluviais 

(Figura 2.7); quanto maior o volume de chuvas, mais raso o nível medido. 

 

Figura 2.7- Correlação entre chuva e variação de nível d’água em poço. Fonte: Dambrós (2011). 
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Topografia 

A topografia pode influenciar a maneira como a infiltração ocorre. A presença de depressões no 

terreno (Figura 2.8), por exemplo, pode provocar o acúmulo de água e favorecer recargas localizadas. 

 

Figura 2.8- Recarga localizada sob depressão. Fonte: Mondin (2005). 

 Mondin (2005), ao elaborar um mapa topográfico e avaliar a carga hidráulica de poços na área 

do mapa, verificou que não há relação entre elas e as cotas topográficas. Ou seja, a cota altimétrica do 

terreno, por si só, não influencia a recarga do aquífero. Entretanto, a declividade influencia a recarga, 

pois baixas declividades tendem a favorecer a infiltração; o oposto ocorre com declividades elevadas 

(Lima et al. 2017). 

Características do solo/rocha  

Especialmente granulometria, porosidade e condutividade hidráulica. A granulometria do 

substrato relaciona-se à sua porosidade e condutividade hidráulica (Mourão 2007, Healy 2010). 

Substratos porosos não são bons transmissores de água caso seus poros sejam desconectados, pois não 

permitem o movimento da água em seu interior (baixa condutividade hidráulica), dificultando a chegada 

dela à zona saturada e, consequentemente, prejudicando a recarga.  

Segundo Hillel (2004), quando os agregados do solo são claramente distintos, é possível 

classificar os poros em macroporos e microporos. Os macroporos são principalmente espaços 

interagregados e constituem as principais vias para a infiltração, a drenagem de água do solo e a aeração. 

Em contrapartida, os microporos são capilares intra-agregados responsáveis pela retenção de água e 

solutos. Este autor ressalta que a demarcação desses dois tipos de poros não é clara, razão pela qual sua 

diferenciação é feita quase sempre de forma arbitrária. 

Em termos de lixiviação, os microporos são mais importantes, pois a água que infiltra nos 

macroporos tende a se mover mais rapidamente, sendo ineficiente na lixiviação de componentes da 

matriz do solo (Hillel 2004). Beven & Germann (1982) dividiram os macroporos em 4 grupos: 
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➢ Poros formados pela escavação de animais (bioporos): tatus, toupeiras, roedores, minhocas etc. 

Em geral, possuem morfologia tubular. 

➢ Poros formados por raízes de plantas (bioporos): sua morfologia também é tubular, mas as 

dimensões dependem do tipo de planta. Mesmo após a morte desses vegetais, esses poros 

permanecem. 

➢ Fissuras: podem se formar pela alteração volumétrica de argilas, intemperismo químico de 

rochas e ciclos térmicos de aquecimento-resfriamento. 

➢ Pipes: podem se formar pela erosão em subsuperfície de solos permeáveis e pouco coesos 

quando submetidos a elevados gradientes hidráulicos. 

A presença de macroporos pode aumentar a porosidade do meio em até 10% e a infiltrabilidade 

em 100% ou mais; quando abertos em superfície, eles favorecem a infiltração rápida (Hillel 2004). 

O fluxo nos microporos pode ser ascendente ou descendente, a depender do contexto gerado 

pelos gradientes hidráulicos, forças capilares e gravidade (Khire & Saravanathiiban 2013). Estudos 

realizados por Rizzardi et al. (2014) mostraram que solos com elevado percentual de microporos 

apresentam valores de condutividade hidráulica menores. Contudo, Rizzardi et al. (2014) também 

ressaltaram a importância de se avaliar a continuidade da microporosidade, já que microporos contínuos 

permitiriam um maior fluxo de água que macroporos descontínuos. 

Arcabouço estrutural 

Descontinuidades como juntas, falhas, fraturas, planos de foliação e cavidades podem constituir 

caminhos preferenciais de fluxo e, desta forma, facilitar à chegada de água à zona saturada, favorecendo 

a recarga (Mourão 2007, Healy 2010). 

Em um estudo desenvolvido no Sistema Aquífero Guarani (SAG), Fernandes et al. (2011) 

constatou que a infiltração e fluxo verticais em fraturas que delimitam colunas basálticas estende-se por 

até 15 m de profundidade, ao passo que em fraturas de provável origem tectônica, a profundidade 

mínima alcançada seria 20 m. Algumas dessas fraturas podem se conectar, em profundidade, com 

fraturas sub-horizontais que também transmitem água. Estes autores também constataram que não 

ocorre recarga do SAG nos locais onde as fraturas verticais não se propagam em profundidade e onde 

não há conexão do SAG com a superfície por diferentes estruturas. Em suma, descontinuidades abertas 

em superfície favorecem a infiltração rápida, porém, são pouco eficientes na recarga de aquíferos caso 

não se propaguem em profundidade ou não se conectem a outras descontinuidades. O preenchimento 

destas estruturas por materiais pouco permeáveis, a exemplo de argilas, também desfavorece a 

infiltração e, consequentemente, a recarga. 
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Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo 

A presença de árvores aumenta o aporte de matéria orgânica para o solo, a qual tem função 

cimentante e preserva a porosidade e a capacidade de infiltração dos solos (Mendonça et al. 2009). Uma 

vez que as raízes promovem a formação de macroporos (do tipo bioporos) e que eles facilitam a 

infiltração e a recarga, a infiltração em solos sob florestas é muito significativa. Em contrapartida, os 

ambientes urbanos são repletos de superfícies impermeáveis que favorecem o escoamento superficial 

das águas pluviais, o que pode ocasionar decréscimo nos volumes de recarga (Goudie 2013). 

A infiltração, no que tange à cobertura vegetal, não é apenas função da presença de vegetação, 

mas também do tipo de planta no local. Mendonça et al. (2009) estudaram a capacidade de infiltração 

de solos sob distintas coberturas vegetais, dividindo-os em quatro grupos segundo a forma de ocupação: 

um com vegetação preservada (Grupo 1) e três com alterações antrópicas (Grupos 2, 3 e 4). O Grupo 1 

possui áreas de floresta úmida preservada e de cerrado desmatado e abandonado em recuperação; os 

demais possuem áreas desmatadas e plantações de eucaliptos (Grupos 2, 3 e 4), pastagens (Grupo 2) e 

áreas de cultivo abandonas (Grupo 4). 

A capacidade de infiltração inicial e a TIB obtidas por Mendonça et al. (2009) para cada grupo 

revelaram que os maiores valores se associam às áreas de floresta úmida preservada do Grupo 1. Sua 

TIB é, pelo menos, 2,8 vezes superior à TIB obtida para os demais grupos porque a serrapilheira e a 

matéria orgânica produzida protegem o solo dos impactos das gotas de chuva e ajudam a manter a 

capacidade de infiltração elevada, protegendo o local da erosão (Mendonça et al. 2009). Os menores 

valores correspondem aos solos do Grupo 4, que possui eucaliptos e cultivos abandonados. Ainda 

segundo estes autores, a capacidade de infiltração está intimamente relacionada à umidade antecedente 

e à estrutura do solo superficial. Por isso, ela é muito influenciada pelo tipo de vegetação e manejo, 

revelando o impacto das alterações antrópicas que, em maior escala, podem interferir no balanço hídrico 

de uma região ao reduzir a recarga. 

Todos os fatores condicionantes expostos acima interagem entre si formando um cenário 

complexo que, junto com a grande variabilidade espacial e temporal da recarga, torna muito difícil 

mensurá-la. O principal desafio para estimar as taxas de recarga é a construção de um modelo 

hidrogeológico conceitual correto (Healy 2010). É a partir dele que se escolhem os métodos de 

estimativa de recarga. Desta forma, elaborar um modelo hidrogeológico conceitual incorreto poderia 

levar à escolha de métodos inadequados e, consequentemente, a estimativas de recarga totalmente 

erradas. Estimar a recarga de um aquífero é um processo iterativo que requer refinamento contínuo. 

Inicia-se com a elaboração de um modelo hidrogeológico conceitual, a partir do qual se escolhem os 

métodos para estimar a recarga. Mas os resultados obtidos podem sugerir que o referido modelo precisa 

ser ajustado e, feitos os ajustes, ele pode indicar a necessidade de aplicar outras técnicas (Healy 2010). 



Dias, J. C. S., 2021. Avaliação da Dinâmica de Infiltração e Caracterização das Cangas de Capão Xavier... 

 22 

2.2.4 – Escoamento Superficial e Subsuperficial 

 A água precipitada pode escoar pela superfície ou subsuperfície se encontrar algum 

impedimento no seu fluxo descendente. O escoamento superficial, também chamado de deflúvio ou run-

off, é o processo pelo qual a água precipitada na superfície da Terra flui, pela ação da gravidade, para 

áreas com cotas mais baixas (Freeze & Cherry 1979, Manoel Filho 2000b, Tucci 2001). O escoamento 

superficial no solo inicia com a formação de filetes de água que se moldam à morfologia do substrato 

(escoamento superficial difuso). Se os filetes persistirem, auxiliados pela topografia, geram uma 

microrrede de drenagem efêmera que converge para cursos d’águas estáveis, isto é, rios e riachos (Tucci 

2001). O volume de água que se torna escoamento superficial numa encosta é função da intensidade, 

duração e da distribuição espacial da chuva, da condutividade hidráulica do solo, das condições 

topográficas, da flora e da fauna locais (Manoel Filho 2000b, Klaus & Jackson 2018).  

Conforme o modelo apresentado na Figura 2.9, a água infiltrada pode, em algumas situações, 

acumular-se em subsuperfície (nível d’água suspenso) quando encontra uma barreira impermeável ou 

semipermeável ao fluxo descendente. Consequentemente, um fluxo lateral subsuperficial (interfluxo) 

poderá se desenvolver pela matriz ou por pipes. Os pipes podem ter origem biológica (bioporos), 

provocados por animais escavadores ou serem produto de erosão subsuperficial (Beven & Germann 

1982). Entretanto, a condutividade hidráulica não é necessariamente nula nessas barreiras. Por este 

motivo, Klaus & Jackson (2018) afirmam que uma parcela de água pode infiltrar lentamente por elas, o 

que reduz a distância que o interfluxo é capaz de percorrer em vertentes. Ainda segundo estes autores, 

apenas as porções mais saturadas do solo em baixa vertente contribuiriam efetivamente para que a água 

do interfluxo chegue aos cursos d’água. Por fim, a depender de sua intensidade e da geometria da 

encosta, este fluxo pela matriz ou por pipes pode retornar à superfície na baixa encosta (fluxo de retorno, 

surgência pela matriz ou pelos próprios pipes na figura) e colaborar para o aumento do escoamento 

superficial neste setor. 
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Figura 2.9- Processos capazes de gerar escoamento superficial. Modificado de Atkinson (1978) e Lin (2010). 

O escoamento superficial pode ser mensurado por modelos matemáticos ou por experimentos 

em campo, como as parcelas experimentais. Nessas parcelas, a área a ser monitorada tem formato 

retangular e é isolada lateralmente; o tamanho da área isolada (em m2) e sua declividade devem ser 

conhecidos. Mede-se ao menos a precipitação e o escoamento superficial, que é coletado em recipientes 

posicionados a jusante da área isolada (Figura 2.10). É possível também fazer este experimento com 

simuladores de chuva para ter controle da taxa de precipitação.  
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Figura 2.10- Exemplo de parcela experimental. Fonte: Pinese Júnior et al. (2008). 

De forma similar, o escoamento subsuperficial como interfluxo ou fluxo por pipes pode ser 

quantificado com a instalação de coletores em trincheiras (Holzmann & Sereinig 1997). Conforme 

mostra a Figura 2.11, escava-se uma trincheira e se inserem lâminas coletoras em cada horizonte do 

solo. Cada lâmina mergulha em direção à trincheira e, em pequenas aberturas, são colocadas calhas para 

coletar a parcela de água oriunda de cada horizonte. 

 

Figura 2.11- Exemplo de coletores em trincheiras. Modificado de Holzmann & Sereinig (1997).  

2.3 – CANGAS 

2.3.1 – Evolução do Conhecimento e Aspectos Conceituais 

Cangas, a despeito de sua notável abundância em regiões tropicais como o Quadrilátero 

Ferrífero, constituem um tema controverso em diversos aspectos: em sua gênese, em seu comportamento 
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hidrológico e até mesmo em sua definição. Estas coberturas têm sido alvo de estudos há mais de 60 anos 

e importantes avanços têm sido feitos no que concerne aos processos genéticos e pós-genéticos a elas 

relacionados. As pesquisas mais antigas consideravam as cangas como rochas, contudo, com a evolução 

do conhecimento sobre sua gênese, a maioria das pesquisas mais recentes consideram-nas solos. A 

seguir, apresenta-se uma síntese de trabalhos relevantes sobre cangas, cujos mais antigos remontam à 

década de 1960. 

 Simmons (1960) estudou as cangas do Quadrilátero Ferrífero e as definiu como uma rocha rica 

em ferro, cuja origem estaria associada a processos mecânicos e químicos que geram cangas de diversas 

cores (marrom amarelado a preto amarronzado) e características composicionais no que concerne aos 

componentes ferrosos predominantes. Os processos mecânicos seriam atestados pela natureza muitas 

vezes detrítica das cangas, que contêm fragmentos das mesmas rochas que afloram em suas 

proximidades, apontando diretamente para sua fonte. Contudo, há muita controvérsia a respeito dos 

processos químicos, pois um mesmo composto pode ser produzido de diversas maneiras. A canga seria 

gerada pela cimentação de fragmentos ricos em hematita (principalmente formações ferríferas) graças à 

ação de fluxos laterais e descendentes de água meteórica. Isso aconteceria pela dissolução de matéria 

orgânica pela água da chuva, gerando águas ácidas capazes de dissolver o ferro: a solução, então, mover-

se-ia até alcançar um ambiente que promovesse aumento de seu pH, provocando a precipitação de ferro 

sob a forma de limonita ao redor dos fragmentos. Além disso, uma quantidade menor de limonita seria 

gerada in situ pela hidratação da hematita presente nos fragmentos (Simmons 1960).  

 Para Dorr (1964), canga é uma rocha que contém pelo menos 40% de ferro e é composta por 

quantidades bastante variáveis de fragmentos detríticos (principalmente hematita e formação ferrífera) 

cimentados por limonita, sendo que algumas cangas são constituídas quase exclusivamente por este 

mineral. A limonita seria gerada de duas formas: i) pela hidratação in situ da hematita dos fragmentos 

ou ii) o ferro que a constitui provém das formações ferríferas adjacentes, move-se lateralmente em 

solução e se precipita ao encontrar condições físico-químicas propícias. Dorr (1964) definiu 4 tipologias 

de canga: 

➢ Canga estruturada: formada pela hidratação do ferro nas formações ferríferas e pela lixiviação 

de quartzo, preservando a estrutura da rocha. 

➢ Canga normal: possui estrutura conglomerática ou brechóide, é composta por fragmentos de 

formação ferrífera e/ou por hematita cimentados por limonita e pode ser maciça ou 

grosseiramente laminada paralelamente à superfície do terreno. Souza & Carmo (2015) 

revisaram esta classificação e utilizaram o termo canga detrítica para a tipologia de canga que 

possui entre 20% e 80% de fragmentos e teor de ferro entre 50% e 60%.  
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➢ Canga rica: possui grande quantidade de fragmentos de hematita cimentados por limonita e teor 

de ferro superior a 64%. Para Souza & Carmo (2015), qualquer teor de ferro superior a 60% 

configura uma canga rica. 

➢ Canga química: caracterizada pela escassez de fragmentos detríticos e pela abundância de 

limonita. 

As cangas podem possuir fragmentos de outras rochas além de formação ferrífera e as tipologias 

estruturada, detrítica e rica são porosas, mas não muito permeáveis. Em contrapartida, as cangas 

químicas são mais densas, menos porosas e se quebram com fratura conchoidal (Dorr 1964). 

 Alguns autores consideram canga e ferricrete como sinônimos e utilizam estes termos para 

denominar materiais cimentados por óxidos de ferro, sendo que tais materiais são geralmente, mas não 

obrigatoriamente, ricos em ferro também (Ollier & Galloway 1990, Widdowson 2009). A gênese da 

canga pode começar com a formação in situ de concreções ferruginosas que, um pouco abaixo da 

superfície, seriam cimentadas em conjunto para formar uma fácies nodular. As cangas são consideradas 

materiais dinâmicos, pois suas concreções podem ser cimentadas mais de uma vez e formar um material 

de aspecto detrítico (Ollier & Galloway 1990). Não necessariamente há conexão genética entre elas e o 

saprólito subjacente: é comum que as cangas sejam formadas por material transportado e que o ferro 

que compõe o cimento chegue ao sistema por migração lateral em soluções aquosas (Ollier & Galloway 

1990, Widdowson 2009). 

Outro termo utilizado na literatura como sinônimo de canga é a expressão crostas ferruginosas 

ou iron duricrusts, que nem sempre são encontradas sobre perfis de solo profundamente intemperizados 

e, quando o são, a formação das cangas e a gênese do perfil subjacente não são contemporâneos, ainda 

que se trate de uma canga in situ (Conacher et al. 1991). Além disso, a possibilidade de se encontrar 

cangas in situ sobre rochas pouco alteradas sugere que intemperismo intenso não seja um pré-requisito 

para a formação de cangas, cuja gênese pode preceder a formação de um perfil de solo maduro. 

 Algumas cangas podem se formar in situ como componentes de perfis lateríticos (Nahon & 

Tardy 1992), embora não seja o caso de muitas cangas do Quadrilátero Ferrífero, conforme mostra o 

trabalho de Dorr (1964). Perfis lateríticos são gerados em regiões tropicais com alternância de períodos 

secos e úmidos e são compostos por 5 horizontes que são, da base para o topo: rocha-mãe, saprólito 

grosso, saprólito fino, zona mosqueada e canga/crosta ferruginosa. A crosta ferruginosa ou canga 

compreende as seguintes fácies, da base para o topo: carapaça nodular, crosta ferruginosa de aspecto 

conglomerático, crosta pisolítica (com estruturas concêntricas) e camada com seixos ferruginosos 

(Nahon & Tardy 1992). Para estes autores, as cangas são formadas pela coalescência de nódulos 

hematíticos e o aspecto conglomerático de uma de suas fácies não tem origem detrítica, mas se deve à 

acumulação in situ de óxidos de ferro. Compostas por goethita, hematita, caulinita e, eventualmente, 
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gibbsita, as cangas não são inertes: uma vez formadas, experimentam degradação química, que atua 

através de descontinuidades no material e dissolve alguns componentes, gerando, em última instância, 

a fácies composta por seixos ferruginosos (Nahon & Tardy 1992). Shuster et al. (2012) também 

consideram as cangas como produto dos processos de laterização em rochas ricas em ferro, o que seria 

resultado de intenso intemperismo em regiões tectonicamente estáveis. Estes processos provocariam a 

remoção dos compostos solúveis e a precipitação de óxidos e hidróxidos de ferro, como goethita e 

hematita. Por conseguinte, a canga seria um solo de formação diacrônica porque a precipitação destes 

minerais acontece em várias posições no tempo. Além disso, embora as cangas sejam fisicamente 

resistentes, não são quimicamente estáveis, pois internamente estes materiais experimentam processos 

de translocação, dissolução e reprecipitação ao longo do tempo (Shuster et al. 2012). 

 A natureza diacrônica das cangas e seu dinamismo químico são atestados por um estudo 

geocronológico desenvolvido em cangas formadas in situ no Quadrilátero Ferrífero: uma mesma canga 

possui goethitas de diferentes idades, o que prova que, após serem geradas, essas crostas passam por 

numerosos eventos biogeoquímicos de dissolução e reprecipitação de goethita (Monteiro et al. 2014). 

Esse estudo provou ainda que, em uma mesma canga, a idade das goethitas aumenta do topo para a base, 

sugerindo que a atividade biológica favoreça a reciclagem desse mineral, haja vista que a biota está 

presente majoritariamente próximo à superfície. Outra constatação desse estudo foi o fato de as goethitas 

das cangas serem mais jovens que as goethitas do saprólito, o que indica que as crostas ferruginosas e o 

saprolito comportam-se como sistemas independentes, como já haviam sugerido Conacher et al. (1991). 

 A existência de diferentes tipologias de canga pode ser indício de gêneses distintas (Bourman 

& Ollier 2002), que podem ser caracterizadas por processos in situ ou pela chegada ao sistema de 

materiais ferruginosos particulados ou em solução via migração lateral (Bourman 1993, Thomas 1994, 

Bourman & Ollier 2002). É importante ter em mente que a concentração de ferro em uma canga pode 

não refletir a composição das rochas subjacentes por dois motivos: i) porque elas podem não ter sido 

formadas in situ e, por conseguinte, não ter conexão genética com estas rochas; ou ii) porque apesar de 

resistentes, as cangas são submetidas a processos intempéricos que alteram sua composição original. 

Alguns estudos já foram desenvolvidos visando explicar a gênese das diferentes cangas 

formadas a partir das formações ferríferas bandadas da Formação Cauê. Dentre estes estudos, destaca-

se o de Spier et al. (2019) nas cangas da mina de Águas Claras (Nova Lima – MG). 

Spier et al. (2019) classificaram as cangas por eles estudadas em dois tipos: in situ e transportada 

(Figura 2.12). A descrição fornecida em seu trabalho permite associar a canga in situ à canga estruturada 

e a canga transportada à canga detrítica. Segundo estes autores, as cangas mais velhas têm pelo menos 

62 Ma e foram formadas in situ pela dissolução da ganga (minerais sem valor econômico) das formações 

ferríferas bandadas (BIF) sob condições muito ácidas e oxidantes. Aproximadamente 11 Ma depois, tais 

condições prevaleceriam em superfície, enquanto o ambiente era anóxido e menos ácido em direção à 
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base do perfil: esta época foi marcada pelo espessamento da camada de canga in situ, pela progressiva 

lixiviação dos compostos móveis das BIF e pela dissolução e reprecipitação de goethita, ocasionadas 

pela ação de ácidos orgânicos oriundos da atividade de plantas e da microbiota. Há 41 Ma, houve colapso 

das coberturas de canga, o que gerou depressões no terreno, possibilitando a deposição de sedimentos 

cenozoicos nelas; isso era acompanhado pela ainda atuante lixiviação das BIF. A partir de 26 Ma, 

formaram-se cangas transportadas sobre as coberturas cenozoicas. Desde então, as cangas têm sido 

lixiviadas, suas goethitas têm sido recicladas em ciclos biogeoquímicos e uma fina camada de solo tem 

se desenvolvido em alguns locais. 

 

Figura 2.12 – Modelo genético para as cangas do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de Spier et al. (2019). 

Conforme citado anteriormente, algumas tipologias de canga descritas por Dorr (1964) são 

porosas, mas pouco permeáveis (detríticas, estruturadas e ricas). A quantidade de poros e seu formato 

são influenciados pelas características texturais das cangas (Tardy 1993); porosidades de até 35% são 

reportadas para amostras de canga do Quadrilátero Ferrífero (Souza & Carmo 2015). Estas crostas são 

consideradas por alguns estudiosos como um tipo de aquífero inconsolidado, com taxas de recarga entre 

215,14 mm/ano e 689,44 mm/ano, estimadas pelo método de variação do nível d’água e 

correspondentes, respectivamente, a 13,90% e 41,23% da precipitação (Mourão 2007). É de suma 

importância mencionar que Mourão (2007) utilizou o termo canga como um termo genérico que abrange 

tanto as cangas em si quanto solos de textura cascalhenta e latossolos. Isso significa que estes valores 

de recarga não são confiáveis, pois podem não corresponder às cangas propriamente ditas. 

Hidrovia (2017) desenvolveu um estudo em cangas da Serra do Gandarela, também no 

Quadrilátero Ferrífero, onde foram realizados ensaios de infiltração em 12 pontos com infiltrômetro de 

anéis duplos (diâmetros de 50 cm e 100 cm). Os pontos tinham como camada superficial canga detrítica, 

canga hematítica, canga hematítica argilosa e minério bandado. A canga hematítica foi descrita como 

constituída por especularita e outros óxidos e hidróxidos de ferro, com poros milimétricos a 

centimétricos comumente preenchidos por argila, sem estruturação e cortada por fraturas subverticais. 

Os resultados desse estudo são apresentados na Figura 2.13.  
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Figura 2.13- Resultados de ensaios de infiltração em cangas da Serra do Gandarela. Fonte: Hidrovia (2017). 

Hidrovia (2017) constatou que nem todas as cangas apresentam uma curva de infiltração típica; 

inclusive, em dois pontos nem sequer houve entrada de água (canga hematítica e canga detrítica). A 

maior taxa de infiltração básica (TIB) obtida foi 7,77x10-4 cm/s (7,77x10-6 m/s) e remete a uma canga 

detrítica, representando a maior condutividade hidráulica obtida no referido estudo para essa tipologia. 

Já para as cangas hematíticas, a TIB variou entre 0 e 1,65x10-4 cm/s (1,65x10-6 m/s). Algumas cangas 

apresentaram inicialmente aumento das taxas de infiltração, seguida por uma tendência de estabilização. 

Os ensaios sobre minério bandado resultaram em um intervalo de TIB relativamente amplo (3,40x10-7 

m/s a 1,42x10-6 m/s), que Hidrovia (2017) atribui ao contexto geomorfológico: elevados valores de TIB 

seriam atribuídos a cangas em alta vertente, onde a declividade e vegetação de pequeno porte favorecem 

fluxos de energia mais alta que lixiviam partículas finas gerando porosidade. Em contrapartida, baixas 

TIB seriam encontradas em baixa vertente, onde sedimentos finos são depositados e colmatam poros. 

Dutra (2017) e Firmino e Souza (2018) estudaram a infiltração no entorno de duas cavidades 

(AP0009 e AP0038) na Serra do Gandarela, leste do Quadrilátero Ferrífero. As duas cavidades situam-

se em trechos com predomínio de cangas detríticas em superfície. Entretanto, a AP0009 está localizada 

em área de relevo mais íngreme e a AP0038 em área de relevo mais suave; nesta última, a canga é mais 

degradada quimicamente (Firmino e Souza 2018). A cavidade AP0038 apresenta perfis de canga 

detrítica com fácies sub-horizontais de diferentes texturas, evidenciando distintos episódios de 

deposição (Dutra 2017). Por meio de ensaios com infiltrômetro de anéis duplos, Firmino e Souza (2018) 

evidenciou que as taxas de infiltração básica (TIB) são baixas nas duas áreas, mas menores na canga 
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mais preservada (1,39x10-8 m/s) que na mais degradada (4,17x10-8 m/s). Dutra (2017) demonstrou que 

a entrada de água pluvial na cavidade em canga mais preservada e mecanicamente mais resistente 

(AP0009) acontece preferencialmente por fraturas, é mais rápida e menos persistente após o fim dos 

eventos chuvosos. Por outro lado, na canga mais alterada e menos resistente (AP0038), a entrada de 

água pluvial é mais lenta, porém duradoura, e ocorre preferencialmente por canalículos e pela matriz, 

sem controle estrutural. Levantamentos geofísicos rasos de eletrorresistividade confirmam esta 

tendência, com fluxo predominante pela matriz e por fissuras nas cangas mais e menos degradadas, 

respectivamente (Firmino e Souza 2018). 

Ferreira (2020) analisou experimentos de conexão hídrica com emprego de traçadores 

fluorescentes (especialmente rodamina WT e fluoresceína) em 34 cavidades em canga na Serra dos 

Carajás, Pará. Instrumentos de coleta foram colocados no interior de cavidades para captar traçadores 

que foram vertidos em furos de trado rasos posicionados entre 50 m e 200 m a montante. Os tempos de 

trânsito entre o lançamento e a coleta de traçadores nas cavidades variou muito (1,4 x 10-2 cm/s a 7,3 x 

10-5 cm/s) como resultado das diferenças texturais e estruturais das cangas, da posição no relevo e da 

precipitação durante os ensaios. Não obstante, evidenciou-se que as cavidades menores e mais rasas 

apresentam conexão hídrica mais local, condicionada por fraturas de alto ângulo, enquanto aquelas 

maiores e mais profundas mostram conexões hídricas mais extensas, que atingem 200 m de distância.  

Considerando-se a grande distância horizontal percorrida pelos traçadores, esses resultados sugerem que 

os fluxos subsuperficiais laterais são relevantes nesses sistemas. 

2.3.2 – Gênese das Cangas: Modelos de Acumulação Absoluta e Relativa 

As controvérsias a respeito da gênese das cangas convergem para uma questão principal: elas 

desenvolvem-se in situ ou têm natureza alóctone? A seguir, são apresentados os dois principais modelos 

de formação de cangas a partir de uma compilação de dados de Augustin et al. (2013).  

Modelo de acumulação relativa  

Considera que ocorre acumulação residual relativa de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio e 

concomitante lixiviação de cátions metálicos (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) e de sílica em solução (H4SiO4
-). As 

cangas, portanto, formar-se-iam in situ. Este modelo divide-se em três submodelos: 

➢ Modelo do residuum ou in situ: pressupõe a lixiviação de elementos móveis (Ca2+, Mg2+, K+, 

Na+) pelo intemperismo em ambientes quentes e úmidos e a permanência de elementos menos 

móveis (Fe, Al, Ti e Mn) sob a forma de óxidos, hidróxidos e argilominerais no material 

alterado. Assim, este modelo considera que as cangas são resultado da acumulação de 

precipitados dos elementos menos móveis após uma fase de baixa mobilidade, necessária ao 

rearranjo dos elementos. 
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➢ Modelo de oscilação do nível freático: considera que a acumulação e precipitação de ferro no 

perfil relaciona-se à variação sazonal do nível freático, que altera o potencial redox (Eh) do solo. 

As mudanças de Eh provocam difusão de Fe2+ e Mn4+, que migram dos locais de maior 

concentração (zona saturada) para os de menor concentração, causando a precipitação de oxi-

hidróxidos destes elementos na interface com a zona saturada. Os elementos móveis acima do 

nível freático são lixiviados para as drenagens. 

➢ Modelo pedogênico: afirma que há outras fontes de ferro e alumínio além das rochas subjacentes 

e que o enriquecimento nesses elementos acontece por 2 mecanismos de capilaridade 

denominados descensum e ascensum. No descensum, soluções de minerais lixiviados desceriam 

o perfil de solo e se precipitariam durante os períodos mais quentes e chuvosos. No ascensum, 

uma solução rica em ferro e alumínio acumulada nas porções inferiores do solo (ou na porção 

superior da rocha) deslocar-se-ia para porções superiores do perfil preferencialmente durante as 

estações secas. 

Modelo de acumulação absoluta  

Considera que as cangas têm natureza alóctone e que a acumulação de ferro, alumínio e 

manganês acontece por meio do aporte de seus respectivos íons presentes em soluções provenientes de 

fontes externas ao perfil de solo. Este modelo divide-se em dois submodelos: 

➢ Modelo fluvial: ocorre deposição (ou precipitação) de materiais ferruginosos e/ou aluminosos 

nos fundos de vales ou em sopés de vertentes pela ação periódica da água. 

➢ Modelo detrítico: fragmentos de cangas pré-existentes seriam parcialmente dissolvidos e 

transportados para posteriormente serem cimentados. Este processo pode se tornar policíclico. 

Nenhum destes modelos foi aceito com unanimidade, pois há trabalhos que mostram a existência 

de vários tipos de canga, assim como de vários processos e mecanismos associados à sua formação 

(Augustin et al. 2013). Portanto, a coexistência de dois ou mais modelos é possível.  

Bourman (1996) mostrou a dificuldade em distinguir ferricretes formados em in situ e alóctones 

ao mencionar que um mesmo ferricrete pode apresentar elementos dos dois cenários genéticos. Não 

obstante, esse autor estabeleceu alguns critérios que ajudam a identificar se a crosta é alóctone ou 

autóctone, a saber: 

➢ Se o ferricrete conservar estruturas da rocha-mãe ou saprólito subjacente, ele foi formado in 

situ. Esse critério reforça a identificação dessa classe de ferricretes com as cangas estruturadas. 

➢ Ferricretes in situ devem ser constituídos pelos mesmos materiais que a rocha ou saprólito 

sotoposto a eles. 
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➢ Ferricretes alóctones geralmente estão em contato discordante com as estruturas da rocha ou 

saprólito subjacente. 

➢ Ferricretes alóctones normalmente apresentam maior variedade de componentes, que incluem 

fragmentos de crostas retrabalhadas, diferentes do material sotoposto. Além disso, os clastos de 

oxi-hidróxidos de ferro geralmente são angulosos a sub-arredondados. 

 Contudo, Bourman (1996) ressaltou que, para determinar de forma assertiva a origem de um 

ferricrete, é necessário combinar todos os tipos de evidências: relações de campo, análises químicas e 

mineralógicas, macroestruturas e micromorfologia. 

Os modelos de acumulação absoluta e relativa encontram-se ilustrados na Figura 2.14, que 

mostra a mobilização de Fe2+ de montante para jusante em um perfil de crostas ferro-aluminosas. A 

parte mais alta do relevo possui ferricretes maciços que se desintegram em alta vertente, fornecendo 

fragmentos para a baixa vertente, onde eles são recimentados. Em média vertente, há ferricretes 

nodulares. Abaixo da crosta ferro-aluminosa há uma zona mosqueada, onde parte da mobilização do 

Fe2+ se processa. 

 

Figura 2.14- Modelos de acumulação absoluta e relativa em perfil. Modificado de McKenzie et al. (2004) e Lin 

(2010). 
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2.3.3 – Cavidades em Cangas 

A porosidade intergranular é indubitavelmente importante para a transmissão de água através 

das cangas, no entanto, estruturas rúpteis (falhas, fraturas, juntas) e feições cársticas (dolinas, cavidades, 

sumidouros) também são importantes para a dinâmica hídrica nesses materiais, pois facilitam a 

infiltração.  

Piló & Auler (2009), em estudo desenvolvido nas cangas da Província Mineral de Carajás (Pará), 

constataram que as estruturas rúpteis predominantes nesses materiais são fraturas atectônicas de alívio 

de pressão (juntas). Elas favorecem tanto a alteração química das cangas quanto movimentos de massa 

do tipo abatimentos, comuns em cavidades ferríferas. 

Apesar de serem típicas de rochas carbonáticas, as feições cársticas também podem se 

desenvolver em outros litotipos (Grimes & Spate 2008) e cangas (Maurity 1995, Piló & Auler 2005, 

Dutra 2013, Auler et al. 2014, Auler et al. 2019). É o caso do Quadrilátero Ferrífero, que possui uma 

densidade relevante destas feições em formações ferruginosas, especialmente cavidades (Pereira et al. 

2012). Entretanto, os processos cársticos em ambientes ferruginosos, ao contrário dos carbonáticos, 

parecem ser muito influenciados pela atividade microbacteriana (bioespeleogênese) via reações oxi-

redutoras que convertem o insolúvel Fe3+ em Fe2+ aquoso (Parker et al. 2013, Auler et al. 2014, 2019). 

A maioria das cavidades em cangas ocorre no contato irregular entre essas crostas e as 

formações ferríferas bandadas (BIF), mas também é comum que elas estejam alocadas inteiramente em 

canga ou em BIF alterada; cavidades posicionadas exclusivamente em BIF inalterada são raras (Dutra 

2013, Auler et al. 2014, Auler et al. 2019). Segundo Auler et al. (2019), as cavernas ferríferas ocorrem 

em porções elevadas (cristas ou platôs) e se desenvolvem preferencialmente de forma paralela à 

declividade de encostas em profundidades inferiores a 5 m. De acordo com Auler et al. (2014), um fator 

muito importante é a dinâmica hidrológica em encostas, que conecta câmaras isoladas e gera, por fim, 

um sistema cárstico mais linear e paralelo à encosta (Figura 2.15). Cabe ressaltar que tem se utilizado 

um comprimento mínimo de 5 m para que uma cavidade seja considerada caverna em termos de 

licenciamento ambiental (Piló & Auler 2013). 

 

Figura 2.15- Caverna do Triângulo (103 m de comprimento), Quadrilátero Ferrífero. Fonte: Auler et al. (2019). 
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Reporta-se na região da serra do Rola Moça, próximo à área de estudos, a existência de pelo 

menos 42 cavidades com tamanhos entre 6 m e 70 m nas bordas de platôs de canga. A maioria situa-se 

no contato entre canga e formação ferrífera, mas também existem cavidades no contato com as rochas 

da Formação Gandarela. Apesar de numerosas, estas cavidades são isoladas: raramente há interconexão 

hidrológica, pois o atual nível freático está a dezenas de metros abaixo delas (Calux & Cassimiro 2015).  

A formação de feições cársticas em cangas é favorecida pela presença de uma zona de baixa 

densidade (ZBD) nestes materiais (Twidale 1987, Maurity 1995). Twidale (1987) descreve esta zona 

como produto de reações mineralógicas favorecidas por soluções aquosas: seriam gerados minerais com 

volume menor, o que se refletiria na geração de porosidade e, consequentemente, em uma zona friável 

e menos densa, sobre a qual o material sobrejacente colapsaria. A presença de um horizonte menos 

denso sob crostas ferruginosas/aluminosas também é descrita por Grimes & Spate (2008), que lhes 

atribui espessura entre 2 m e 30 m. 

Maurity (1995) estudou as crostas ferruginosas e ferro-aluminosas do platô N1, na Serra dos 

Carajás (Pará), e reportou diversas feições que classificou como pseudocársticas, por não terem se 

desenvolvido em rochas carbonáticas: tubos verticalizados (pipes), depressões circulares ou elípticas, 

depressões afuniladas (sinkholes), dolinas, cavernas, sumidouros e ressurgência de drenagens. Esse 

autor considera que o desenvolvimento destas feições foi controlado por fatores estruturais e pela zona 

de baixa densidade. As fraturas, enquanto caminhos preferenciais de fluxo, teriam condicionado a 

direção das galerias; a ZDB teria sido responsável pelo desenvolvimento lateral das cavernas e de 

depressões doliniformes. Em Carajás, a zona de baixa densidade situa-se normalmente no contato 

saprólito-crosta ferruginosa, apresenta espessura de até 6 m e é produto de alterações físico-químicas no 

perfil que ocasionaram modificações mineralógicas responsáveis pela geração de porosidade. O autor 

ressaltou a importância da matéria orgânica na formação de águas ácidas capazes de mobilizar ferro e 

alumínio. 

Segundo Maurity (1995), a evolução da zona de baixa densidade foi função de sua resistência à 

ação física e química das águas subterrâneas, assim como à pressão da crosta sobreposta. Outro fator 

importante na formação das cavidades foi o grau de estabilidade das crostas em zonas de fraturas: em 

crostas que permaneceram estáveis, salões e galerias subterrâneas se formaram pela ação gradativa da 

água na zona de baixa densidade. Crostas instáveis, por outro lado, experimentaram subsidência e 

geraram depressões que, às vezes, tornaram-se dolinas. Essas depressões possuem dimensões variáveis: 

muitas tem desníveis inferiores a 2 m enquanto outras podem abrigar lagos cuja lâmina d’água excede 

18 m. De acordo com Maurity (1995), as dolinas às vezes associam-se a entradas de cavernas e podem 

possuir vegetação arbórea ou mata de galeria, contrastando com a vegetação rasteira nas cangas 

circunvizinhas.  
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Gonçalves et al. (2016) também estudaram crostas ferruginosas na região de Carajás e 

constataram que elas são constituídas por 3 horizontes principais: crosta laterítica, horizonte de transição 

e saprólito (Figura 2.16). Cada um desses horizontes foi descrito detalhadamente por Gonçalves (2019) 

e uma síntese é apresentada na Tabela 2.1. 

 

Figura 2.16- Esquema de um perfil laterítico típico da região N4E em Carajás. Modificado de Gonçalves (2019). 

Tabela 2.1- Principais características dos horizontes que compõem os perfis lateríticos na região de Carajás. 

Compilado de Gonçalves et al. (2016) e Gonçalves (2019). CLD: crosta laterítica detrítica; CLFA: crosta laterítica 

ferro-aluminosa; CLF: crosta laterítica ferruginosa (horizonte de topo das BIF); LFA: laterita ferro-aluminosa; 

FFL: formação ferrífera laterítica. 

Horizonte Espessura total (m) Constituintes Porosidade (%) 

Crosta Laterítica 0,5-15 CLD: Brechas e conglomerados 

CLFA: canga química (hematita, goethita, 

gibbsita ± quartzo) 

CLF: fragmentos placóides e hematita e 

goethita em material silto-argiloso 

≤ 5  

10-25 

 

 

< 15 

Horizonte de 

Transição 

0,5-20 LFA: canga química (hematita, goethita, 

gibbsita) sobre saprólito máfico 

FFL: bandas (mm-cm) de óxidos de ferro 

intercaladas com bandas avermelhadas, 

porosas e friáveis de hidróxidos de ferro 

15-30 

 

 

 

5-35 
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Horizonte Espessura total (m) Constituintes Porosidade (%) 

Saprólito 

 

 

- Saprólito de rochas máficas às vezes 

foliadas e fraturadas; gibbsita, hematita e 

goethita. Apenas no domínio de rochas 

máficas 

< 5 

Segundo Gonçalves et al. (2016), os óxidos e hidróxidos de ferro do horizonte de transição têm 

textura porosa e esse horizonte possui porções cavernosas que remetem às fases iniciais de 

espeleogênese. Esses autores afirmam que ele ainda está sujeito à lixiviação e à erosão por águas que 

percolam sob a crosta. 

Esse horizonte pode ser correlacionado à zona de baixa densidade e a Tabela 2.2 sintetiza as 

informações relevantes segundo diferentes autores. Independente da nomenclatura, que depende do 

perfil e do autor, há um horizonte menos denso, mais poroso e erodível subjacente às crostas ferruginosas 

que desempenha um papel importante nos processos de carstificação que atuam nelas (Twidale 1987, 

Maurity 1995, Grimes & Spate 2008, Gonçalves et al. 2016, Gonçalves 2019). 

Tabela 2.2- Aspectos relevantes relacionados ao horizonte menos denso e mais erodível sob as crostas 

ferruginosas. Compilado de Twidale (1987), Maurity (1995), Grimes & Spate (2008), Gonçalves et al. (2016) e 

Gonçalves (2019). 

Nomenclatura Espessura (m) Espessura da crosta (m) Autor 

Zona de baixa densidade - - 
Twidale (1987) 

Zona de baixa densidade ≤ 6 5-15 (Fe-Al); 1-5 (Fe) 
Maurity (1995) 

Zona mosqueada 

Horizonte de transição 

2-30 

0,5-20 

- 

0,5-15 

Grimes & Spate (2008)  

 

Gonçalves et al. (2016), 

Gonçalves (2019) 

 

Machado (2018) estudou um perfil laterítico em Pedra Rachada (Quadrilátero Ferrífero) e 

concluiu que, ao contrário do perfil laterítico tradicional, ele carece da fácies friável comumente 

representada pelo horizonte mosqueado. Este autor classificou suas fácies, da base para o topo, como: 

itabirito, fácies couraça isalterítica (manutenção das estruturas do itabirito), fácies couraça fragmentada 

e fácies couraça recimentada. Esta última seria a canga propriamente dita, rica em poros ameboidais, 

feições de preenchimento e revestimento que, segundo esse autor, evidenciam o dinamismo dos 

processos de dissolução e reprecipitação de oxi-hidróxidos de ferro que ocorrem in situ a partir da fácies 

subjacente. Isso revela que, mesmo na ausência do horizonte mosqueado (de transição ou ZBD), a 

degradação das cangas que resulta em porosidade parece ocorrer de baixo para cima. 
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Em razão dos processos cársticos que atuam nelas, as cangas podem possuir feições 

endocársticas (cavidades) e exocársticas (sumidouros e ressurgências), estas predominantemente em 

média e baixa vertente (Calux 2013). Drenagens e corpos hídricos perenes (lagos e empoçamentos) são 

raros em cavidades ferríferas (Calux & Cassimiro 2015). Embora elas geralmente careçam de cursos 

d’água, pequenos canais a nível de seu chão são comuns (Auler et al. 2019) e trazem sedimentos 

ferruginosos finos para o interior dessas cavidades e cavernas (Piló & Auler 2009, Auler et al. 2019). 

 As estruturas espeleogenéticas nas cavidades são reflexo dos processos hidrológicos atuantes 

durante a gênese (Calux 2013): 

➢ Microcanais de drenagem ou canalículos (Figura 2.17A): são as estruturas mais comuns em 

cavidades ferríferas e sua densidade e localização evidenciam os vetores de desenvolvimento 

da cavidade. 

➢ Sulcos erosivos (Figura 2.17B): são feições verticalizadas que se formaram durante a fase de 

evolução da caverna que ocorreu na zona vadosa. 

➢ Pilares (Figura 2.17C): são macrofeições que devem ser interpretadas em conjunto com as outras 

feições. Se associados a sulcos, sugerem evolução em zona vadosa. Se associados à microcanais, 

indicam o predomínio de fluxo concentrado de água. Quando ocorrem em rede labiríntica, 

sugerem evolução em ambiente freático ou de transição. 

 

Figura 2.17- Estruturas espeleogenéticas em cavidades ferríferas. A) Microcanais (canalículos); B) Sulcos 

erosivos; C) Pilares. Fonte: Calux (2013). 

Independente da natureza do processo, essas estruturas espeleogenéticas são indícios de 

atividade hidrológica, o que significa que as cangas permitem a percolação de água. Isso é corroborado 
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pelos gotejamentos, marcas de gotejamento (Figura 2.18A) e poças (Figura 2.18B) em cavidades 

ferríferas, observados majoritariamente durante a estação úmida e após chuvas (Souza 2017). 

 

Figura 2.18- Evidências hidrológicas recentes no interior de cavidades ferríferas. A) Marcas de gotejamento; B) 

Água empoçada. Modificado de Souza (2017). 

2.4 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS MÉTODOS UTILIZADOS EM CAMPO 

2.4.1 – Infiltrômetro de Cornell 

 O infiltrômetro de Cornell, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Cornell (EUA), foi 

projetado para reunir as vantagens de dois equipamentos muito utilizados em estudos de infiltração: o 

infiltrômetro de anel simples e o simulador de chuvas. Sua vantagem em relação ao infiltrômetro de 

anéis duplos reside no fato de que este último cria uma condição inundada semelhante à de uma piscina, 

portanto, distante das condições reais de eventos chuvosos.  

 O infiltrômetro de Cornell é portátil, pequeno e leve. Possui baixo custo de aquisição e requer 

pequeno volume de água para sua operação: seu reservatório possui capacidade para aproximadamente 

20,6 litros. Por não criar a condição inundada, este equipamento permite a realização de ensaios em 

condições mais realistas. Outra vantagem do infiltrômetro de Cornell em comparação ao infiltrômetro 

de anéis duplos é que este último superestima as taxas de infiltração (Zwirtes et al. 2013).  

O infiltrômetro de Cornell é um simulador portátil de chuva fixado sobre um anel de infiltração 

de 241 mm de diâmetro. Em síntese, o equipamento consiste em um reservatório de acrílico graduado 

em centímetros com tubos capilares na base por onde saem as gotas da chuva simulada; esse reservatório 

fica sobreposto a um anel metálico a ser cravado no solo (Figura 2.19A). Além de ser possível simular 

a chuva em diferentes intensidades, este equipamento permite ainda obter as taxas de infiltração e o 

escoamento superficial por meio de uma mangueira que conduz a água não infiltrada para um recipiente, 

que deve ser posicionado a jusante do infiltrômetro. Para coletar a água correspondente ao escoamento 

superficial em locais de declividade baixa, escava-se o solo e se insere um béquer nele (Figura 2.19B).  
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Figura 2.19- Infiltrômetro de Cornell: A) Ilustração esquemática; B) Ensaio em campo. Modificado de van Es & 

Schindelbeck (2015).  

A intensidade da precipitação é controlada pela movimentação para cima (maiores intensidades) 

ou para baixo (menores intensidades) do tubo fino vertical que permite o fluxo de ar (tubo de Mariotte), 

utilizando a graduação centimétrica do reservatório para selecionar a carga hidráulica.  

 Os parâmetros que podem ser estudados por meio do infiltrômetro de Cornell são obtidos pelas 

equações 2.10 a 2.12: 

• Intensidade (ou taxa) da precipitação simulada (P, cm/min, constante ao longo do experimento): 

                                                                            P =
(h1-h2)

tf
                                                 (Equação 2.10) 

Onde h1 e h2 são, respectivamente, os níveis inicial e final de água no reservatório e tf é o tempo 

necessário para atingir h2 (duração do ensaio). 

• Taxa de escoamento superficial (ES, cm/min): 

                                                                             ES =
Vt

457,30×t
                                            (Equação 2.11) 

Onde Vt (cm3) é o volume de água coletado no béquer, 457,30 cm2 é a área do anel metálico e t é o 

intervalo de tempo em minutos durante o qual o volume Vt foi coletado. O fabricante recomenda coletar 

o escoamento superficial a intervalos de tempo regulares, por exemplo, a cada 3 minutos. 

• Taxa de infiltração (TI, cm/min): 

                                                                                 TI =P-ES                                            (Equação 2.12) 
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2.4.2 – Levantamento de Eletrorresistividade 

 Os levantamentos de eletrorresistividade permitem monitorar o avanço da frente de saturação, 

isto é, viabilizam a visualização da infiltração ao longo de um perfil no caso de levantamentos 

multitemporais. O método geofísico empregado baseia-se na condutividade elétrica (σ, Siemens/m), 

propriedade física que expressa a facilidade de um corpo para conduzir corrente elétrica. O inverso desta 

propriedade é o que o método de fato mede, a resistividade elétrica (ρ, ohm.m), propriedade calculada 

pela equação 2.13, considerando-se uma amostra cilíndrica do material, com comprimento Lc e seção 

transversal de área A: 

                                                                             ρ = R
A

Lc
                                                   (Equação 2.13) 

Onde R é a resistência elétrica, obtida pela equação da lei de Ohm (equação 2.14): 

                                                                         R = 
V

Ic
                                                         (Equação 2.14) 

Em que V é a diferença de potencial em volts e Ic é o valor da corrente elétrica em ampéres. A 

resistividade de sedimentos, solos e rochas é influenciada por sua composição mineralógica, porosidade, 

teor de umidade e pela quantidade e natureza dos sais dissolvidos (Telford et al. 1990, Fagundes 2010). 

 Existem 3 tipos de condutividade elétrica na natureza: i) condutividade eletrônica, associada à 

movimentação de elétrons livres e presente em metais, sulfetos e grafita; ii) condutividade dielétrica, 

associada a condições de corrente alternada e típica de materiais pouco condutores e isolantes; iii) 

condutividade eletrolítica, a única que é relevante para este trabalho, associada ao movimento de íons 

em solução (Telford et al. 1990).  

 O método da eletrorresistividade consiste no emprego de corrente elétrica artificial introduzida 

na superfície do terreno por dois eletrodos (eletrodos de corrente, denominados A e B) e na medida da 

diferença de potencial em outros eletrodos (eletrodos de potencial, denominados M e N), colocados nos 

arredores do fluxo de corrente (Kearey et al. 2002). Cada par de eletrodos de potencial representa um 

nível de investigação. A resistividade pode ser calculada pela equação 2.15 (Telford et al. 1990): 

                                                                        ρ = 
F×∆V

Ic
                                                      (Equação 2.15) 

Onde ρ é a resistividade elétrica em ohm.m, ΔV é a diferença de potencial mensurada entre os eletrodos 

M e N em milivolts, Ic é a intensidade de corrente entre os eletrodos A e B (miliampéres) e F é um fator 

geométrico (equação 2.16) calculado em função das distâncias entre os eletrodos (AM, AN, BM, BN): 

                                                             F = 
2π

[(
1

AM
)-(

1

AN
)-(

1

BM
)+(

1

BN
)]

                                        (Equação 2.16) 
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 É importante mencionar o conceito de resistividade aparente, pois medições efetuadas em meios 

homogêneos fornecem resultados diferentes daquelas efetuadas em meios heterogêneos. Como o 

subsolo é heterogêneo, as medidas fornecem, na verdade, resistividades aparentes (Telford et al. 1990, 

Braga 2006). 

 Existem diferentes técnicas de aquisição de dados para o método eletrorresistivo. Uma das mais 

utilizadas é o caminhamento elétrico (CE), técnica indicada para investigar o subsolo 

bidimensionalmente com a finalidade de conhecer a variação lateral dos valores de resistividade (Kearey 

et al. 2002). A investigação dá-se a partir de pontos móveis na superfície do terreno, com uma ou mais 

profundidades constantes (Braga 2006). Os eletrodos A e B devem ser posicionados ao lado dos 

eletrodos M e N, estabelecendo-se um espaçamento entre eles. Feito isso, move-se o conjunto eletródico, 

conforme o arranjo escolhido, ao longo de um perfil previamente estipulado. A profundidade de 

investigação é função do espaçamento intereletrodos e do número de níveis de investigação, ou seja, da 

distância dipolar (Kearey et al. 2002). 

 A interpretação quantitativa é feita por inversão matemática, técnica que permite obter o 

modelo que mais se aproxima dos dados reais. A inversão matemática é realizada por softwares, a 

exemplo do Res2DInv, que utiliza o método dos mínimos quadrados para reduzir as distorções na 

pseudosseção de resistividade aparente causadas pela geometria do arranjo eletródico (Fagundes 2010, 

GEOTOMO 2019). Diferentes arranjos eletródicos podem ser empregados em caminhamentos elétricos, 

dos quais os mais utilizados são: Wenner (Figura 2.20A), dipolo-dipolo (Figura 2.20B), Schlumberger 

(Figura 2.20C) e gradiente (Figura 2.20D).  

 

Figura 2.20- Arranjos comuns em caminhamentos elétricos. A) Wenner, modificado de Lowrie (2007); B) Dipolo-

dipolo, Braga (2006); C) Schlumberger, modificado de Lowrie (2007); D) Gradiente, Dahlin & Zhou (2006). 
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Um dos arranjos mais utilizados é o dipolo-dipolo (Figura 2.20B), em que o espaçamento entre 

os eletrodos A e B é igual ao espaçamento entre os eletros M e N, isto é, x = AB = MN. Nesse arranjo, 

a profundidade teórica atingida (Z, em metros) é calculada pela equação 2.17 e será maior quanto maior 

for o espaçamento utilizado (Kearey et al. 2002): 

                                                                                 Z = 
Y

2
                                                  (Equação 2.17) 

Onde Y é a distância entre os centros dos dipolos AB e MN, dos quais partem retas imaginárias que 

fazem 45º com a superfície do terreno e que se interceptam no subsolo no ponto médio entre o centro 

desses dipolos (n), considerado o ponto ao qual se refere a medida feita pelo equipamento. O ponto 

médio entre o centro dos dipolos AB e MN não permanece fixo, mas se desloca (n1, n2, n3...) ao longo 

da linha a ser levantada, correspondendo aos níveis de investigação. 

Para o arranjo dipolo-dipolo, a equação 2.18 deve ser utilizada para calcular o fator geométrico, 

F (Braga 2006): 

                                                                                 F = 2πGx                                           (Equação 2.18) 

Onde x é o espaçamento dos dipolos AB e MN, e G é obtido por meio da equação 2.19, sendo “n” o 

nível de investigação desejado: 

                                                                  G = 
1

[(
1

n
)-(

2

n+1
)+(

1

n+2
)]

                                          (Equação 2.19) 

O ensaio é realizado ao longo dos perfis previamente estabelecidos e estaqueados mantendo-se 

constante o espaçamento de cada um dos dipolos (x). Uma vez efetuadas as medidas, desloca-se todo o 

arranjo para a estaca seguinte e se efetuam as medidas novamente, mudando de estaca ao fim das 

medições. Repete-se este procedimento até o final do perfil a ser levantado (Braga 2006).   

No que diz respeito às vantagens e desvantagens do método, uma desvantagem é o 

enfraquecimento do sinal com o aumento da profundidade, haja vista que a voltagem é inversamente 

proporcional ao cubo de n; mas tal desvantagem pode ser minimizada aumentando-se o espaçamento 

entre AB (e consequentemente entre MN). Contudo, a boa resolução horizontal é uma das maiores 

vantagens do arranjo dipolo-dipolo e, desde que o equipamento possua alta sensibilidade, boa rejeição 

a ruídos e seja garantido um bom contato entre os eletrodos e o terreno, conseguem-se ótimos resultados 

(Ferreira 2002). O enfraquecimento do sinal com o aumento da profundidade não é exclusivo do 

caminhamento elétrico por dipolo-dipolo, mas uma característica dos métodos geofísicos baseados em 

resistividade elétrica, de forma geral (Kearey et al. 2002).  

 



CAPÍTULO 3 

ASPECTOS GEOLÓGICOS, FISIOGRÁFICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

3.1 – GEOLOGIA REGIONAL 

A área de estudos situa-se no Quadrilátero Ferrífero (QFe), unidade geotectônica que constitui 

uma das mais importantes províncias minerais brasileiras, portadora de significativos depósitos de ferro, 

ouro e manganês (Dorr 1969, Noce 1995, Alkmim & Marshak 1998, Farina et al. 2016). As cristas que 

conferem a geometria quadrangular ao QFe são sustentadas pelos litotipos resistentes do Supergrupo 

Minas (Varajão 1991), especialmente as formações ferríferas bandadas (Figura 3.1), e suas cotas 

altimétricas são geralmente superiores a 1200 m (Medina et al. 2005).  

 

Figura 3.1 – Mapa simplificado das principais unidades litoestratigráficas do Quadrilátero Ferrífero. O retângulo 

preto representa a localização aproximada da área de estudos. Modificado de Alkmim & Marshak (1998).  

A coluna estratigráfica (Figura 3.2) do Quadrilátero Ferrífero é composta pelo embasamento 

cristalino e por três unidades litoestratigráficas, a saber: 
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Complexos metamórficos arqueanos  

Constituem o embasamento da estratigrafia do QFe e são caracterizados por ortognaisses 

bandados de composição tonalítica a granítica, migmatizados ou não, isotrópicos ou foliados, de 

granulação fina e intrudidos por rochas de composição granítica e por diques de rochas básicas (Carneiro 

1992, Chemale Jr. et al. 1994, Noce 1995, Rossi 2014, Farina et al. 2016).  

Supergrupo Rio das Velhas 

É uma sequência metavulcano-sedimentar do tipo greenstone belt subdividida em dois grupos, 

denominados Nova Lima e Maquiné (Dorr 1969, Chemale Jr. et al. 1994, Alkmim & Marshak 1998, 

Farina et al. 2016). O Grupo Nova Lima compreende metabasaltos e metakomatiitos intercalados com 

metagabros, meta-anortositos, metaperidotitos, formações ferríferas, cherts ferruginosos e, mais 

raramente, com vulcanoclásticas félsicas, quartzo-dolomitos, metaconglomerados, filitos carbonáticos, 

dacitos e grauvacas turbidíticas. O Grupo Maquiné representa um pacote de metaconglomerados e 

metarenitos que se divide, da base para o topo, nas formações Palmital e Casa Forte (Chemale Jr. et al. 

1994, Silva et al. 2005, Farina et al. 2016). 

Supergrupo Minas  

Consiste em uma associação de rochas de naturezas clástica e química que, da base para o topo, 

subdivide-se em (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998, Farina et al. 2016): 

i) Grupo Tamanduá: quartzitos, xistos quartzosos, xistos argilosos, filitos e itabiritos dolomíticos. 

ii) Grupo Caraça: composto, da base para o topo, pelas formações Moeda (quartzitos, 

metaconglomerados e filitos) e Batatal (filitos sericíticos, filitos grafitosos, metachert e formações 

ferríferas). 

iii) Grupo Itabira: da base para o topo, subdivide-se em Formação Cauê (formações ferríferas silicosas, 

dolomíticas e anfibolíticas) e Formação Gandarela (dolomitos, calcários, mármores, filitos carbonáticos 

e formações ferríferas dolomíticas). 

iv) Grupo Piracicaba: compreende, da base para o topo, as formações Cercadinho (quartzitos 

ferruginosos e filitos), Fecho do Funil (filitos cinzas e lentes de mármore dolomítico), Taboões 

(quartzitos) e Barreiro (filitos carbonosos e manganesíferos). 

v) Grupo Sabará: metapelitos, metagrauvacas, metaconglomerados líticos, metadiamictitos, clorita-

xistos, biotita-xistos, quartzitos e formações ferríferas. 
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Grupo Itacolomi 

É a unidade mais jovem, composta por metarenitos, metaconglomerados e filitos.  

 

Figura 3.2 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. Modificada de Farina et al. (2016). 

Toda a estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero é marcada por numerosas dobras, fraturas, falhas 

e zonas de cisalhamento oriundas de diferentes fases de deformação que se superpõem, criando um 

complexo arcabouço estrutural (Ladeira & Viveiros 1984). 

Além das rochas, há diversas formações superficiais continentais de idade terciária e 

quaternária, a saber: elúvio-colúvios, depósitos lacustres, colúvios, elúvios, alúvios antigos, coberturas 

lateríticas, depósitos de argila não estratificada, cangas, depósitos de enchimento de vales e bauxita 

(Silva et al. 2005, Bezerra 2014).  

3.2 – GEOLOGIA LOCAL 

Conforme mostra a Figura 3.1, a área de estudos situa-se próximo à junção de duas estruturas 

regionais, sinclinal Moeda e homoclinal Serra do Curral, na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero.  
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Superficialmente, ela é inteiramente constituída pela cobertura fanerozoica (Figura 3.3) definida por 

CPRM (2020) como “elúvio-coluvionar (canga): depósitos argilo-arenosos avermelhados com 

horizontes conglomeráticos localizados (cascalhos) e com desenvolvimento local de processos de 

laterização, representados por horizontes métricos de latossolos avermelhados. Latossolos, sedimentos 

argilo-sílticos vermelho escuros com concreções ferruginosas e níveis de cascalhos, seixos, calhaus e 

matacões de formação ferrífera”. 

As cangas são muito comuns nessa região. Elas também estão presentes a noroeste e a sudoeste 

da mina Capão Xavier, a norte da área de estudos e nas porções leste, sul, sudeste e sudoeste do mapa 

mostrado na Figura 3.3. 

Adjacentes aos limites norte e nordeste da área de estudos, afloram formações ferríferas 

bandadas da Formação Cauê que, em contato com os filitos da Formação Batatal, apresentam foliação 

com direção NNE-SSW e mergulho de 50º para SSE. Acamamentos com direções NW-SE e mergulho 

de 35º para NE são registrados dentro da cava da mina Capão Xavier. À norte da área contemplada por 

esta pesquisa, o contato entre as rochas dos grupos Caraça e Nova Lima é marcado por uma falha de 

empurrão com mergulho para norte.  

Corpos de hematita são comuns nessa região e afloram na cava da mina Capão Xavier e na 

porção leste do mapa, onde a Formação Cauê se distribui como uma faixa alongada aproximadamente 

segundo a direção N-S.  

A configuração da rede hidrográfica (IGAM 2021) revela drenagens subparalelas a algumas 

estruturas planares, especialmente nas porções norte, leste e sudoeste do mapa (Figura 3.3), onde há uma 

drenagem consoante a uma falha ou zona de cisalhamento com cinemática dextral. As principais 

drenagens no entorno da área de estudos são: 

➢ Córrego Seco: a sul da área de estudos e a norte do baixo Jardim Canadá. Trata-se de um córrego 

perenizado por lançamentos pluviais e de redes de esgoto clandestinas (informações da VALE); 

➢ Ribeirão Catarina: possui cabeceiras encaixadas em litotipos da Formação Cauê a oeste do 

bairro Jardim Canadá; 

➢ Córrego Fechos: possui cabeceiras encaixadas nos dolomitos da Formação Gandarela, 

aflorantes a sudeste do bairro Jardim Canadá. 
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Figura 3.3 – Localização da área de estudos em parte do mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero. Datum: 

SIRGAS 2000. Modificado de CPRM (2020) com base hidrográfica de IGAM (2021). 



Dias, J. C. S., 2021. Avaliação da Dinâmica de Infiltração e Caracterização das Cangas de Capão Xavier... 

 48 

3.2.1 – As Cangas de Capão Xavier  

Rocha (1998) estudou as cangas de Capão Xavier (a leste da área desta pesquisa) sob um viés 

pedológico utilizando 6 testemunhos de sondagem dispostos em uma topossequência caracterizada por 

alta, média e baixa vertente. A autora dividiu os horizontes em dois conjuntos: um superior, de natureza 

alóctone e um inferior, autóctone. O conjunto superior é constituído por 5 horizontes (nodular, argiloso 

nodular, argiloso, de transição e argiloso com zoneamento ferruginoso), enquanto o conjunto inferior 

possui apenas 2 horizontes (inferior argiloso e isalterítico). A descrição do horizonte isalterítico permite 

identificá-lo como canga estruturada. Rocha (1998) constatou que (Figura 3.4): 

➢ A alta vertente é caracterizada pela presença do horizonte nodular diretamente sobre o horizonte 

isalterítico; 

➢ A média vertente apresenta um horizonte argiloso nodular entre os horizontes nodular e 

isalterítico; 

➢ A baixa vertente possui todos os horizontes do conjunto superior e, entre este conjunto e o 

horizonte isalterítico, há o horizonte inferior argiloso. Portanto, o perfil pedológico é muito mais 

espesso em baixa vertente.  

 

Figura 3.4 – Topossequência da cobertura pedológica em Capão Xavier. Fonte: Rocha (1998). 

3.2.2 – Cavidades em Capão Xavier 

Em um trabalho realizado na região de Capão Xavier, onde se situa a área de estudos, Piló & 

Auler (2005) reportaram a existência de 6 cavernas/grutas (Capão Xavier I, II, III, IV, V e VI), 4 abrigos 

sob rocha e 22 cavidades não penetráveis, isto é, um total de 32 feições cársticas. A diferença entre 
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abrigo e caverna reside no tamanho relativo entre a altura e o desenvolvimento linear da cavidade: 

enquanto os abrigos possuem a altura da entrada da cavidade natural subterrânea maior que o seu 

desenvolvimento linear, nas cavernas é o contrário (CECAV 2012). Dessas 32 feições cársticas, 14 estão 

localizadas dentro da área de estudos e em seu limite nordeste, preferencialmente nas bordas de platô 

(Figura 3.5). 

Os estudos de Piló & Auler (2005) revelaram que as cavernas de Capão Xavier têm entre 21 m3 

e 222 m3 de volume, apresentam evidências de controle estrutural em sua gênese e se desenvolveram 

majoritariamente em canga e no contato entre canga e formação ferrífera; apenas uma caverna 

desenvolveu-se completamente em BIF. Todas elas são secas, sem qualquer curso d’água perene ou 

efêmero em seu interior. Entretanto, há atividade hidrológica nelas, evidenciada por gotas de 

condensação nas paredes e gotejamentos devido à água que infiltra e percola nas cangas até chegar às 

cavernas. Estes gotejamentos intensificam-se quando chove, o que significa que as cangas respondem 

rapidamente a eventos pluviais (Piló & Auler 2005, Auler et al. 2019). 

Piló & Auler (2005) identificaram fraturas nas cavidades de Capão Xavier, que podem estar 

alargadas e favorecem tanto a alteração da canga quanto movimentos de queda de blocos. Eles 

interpretaram essas fraturas como resultado do alívio de tensões causado por remoções no maciço de 

canga sobrejacente e lateral. 

  

Figura 3.5- Mapa de distribuição de feições cársticas na região de Capão Xavier. Confeccionado a partir de dados 

de Piló & Auler (2005), do banco de dados do CECAV (2020) e de topografia LiDAR. Datum: SAD69, fuso 23 

sul. Fonte: a autora. 
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3.3 – HIDROGEOLOGIA 

Um aquífero pode ser definido como “uma formação geológica com suficiente permeabilidade 

e porosidade interconectada para armazenar e transmitir quantidades significativas de água, sob 

gradientes hidráulicos naturais” (Cleary 1989). Além disso, um aquífero deve propiciar o 

aproveitamento da água em quantidades economicamente viáveis para suprir as necessidades humanas 

(Custódio & Llamas 1976). 

O conhecimento a respeito da hidrogeologia do Quadrilátero Ferrífero tem aumentado graças à 

realização de estudos em escala de detalhe pelas atividades de prospecção mineral e hidrogeológica 

(Beato et al. 2005). Há 7 unidades hidrogeológicas no Quadrilátero Ferrífero: aquíferos inconsolidados, 

aquíferos quartzíticos, aquífero carbonático, aquíferos em formações ferríferas, aquíferos em xistos, 

aquíferos em rochas granito-gnáissicas e unidades confinantes (Mourão 2007). A unidade mais 

expressiva e que é de interesse para esta pesquisa é aquela associada às formações ferríferas. As 

características de cada uma dessas unidades estão descritas a seguir. 

Aquíferos Inconsolidados 

 Constituídos pelas formações superficiais continentais cenozoicas, são aquíferos livres 

descontínuos, de porosidade intersticial e caracterizados por elevadas heterogeneidade e anisotropia. 

Apresentam grande variabilidade nas vazões das nascentes, que podem ser menores que 3,6 m3/h a 

maiores que 50,4 m3/h (Mourão 2007). Os aquíferos inconsolidados dividem-se em:  

i) Aquíferos em elúvios, colúvios e alúvios: abrangem uma vasta gama de materiais, com destaque para 

as rampas de colúvio, que representam expressivos aquíferos locais no platô da Serra da Moeda e no 

segmento oriental da Serra do Curral (Mourão 2007). 

ii) Aquíferos em cangas e lateritas: associados às unidades ferruginosas, são muito porosos e portadores 

de elevada condutividade hidráulica. Ou seja, para Mourão (2007), as cangas constituiriam bons 

aquíferos. 

Aquíferos Quartzíticos 

 São aquíferos livres a semi-confinados, com porosidade fissural, divididos em 2 grupos 

conforme a unidade litoestratigráfica a que estão associados: 

i) Aquíferos Maquiné, Moeda, Taboões e Itacolomi: apesar da predominância de quartzitos, estes 

aquíferos possuem intercalações de metapelitos, o que lhes confere heterogeneidade e anisotropia que, 

associadas ao seu caráter fissural, são responsáveis pelo comportamento irregular desta unidade 

aquífera. Apresentam baixas vazões, comumente inferiores a 5 m3/h (Beato et al. 2005).  
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ii) Aquífero Cercadinho: apesar de também possuir intercalações de metapelitos, apresenta vazões mais 

expressivas, geralmente acima de 10 m3/h (Mourão 2007), e pode estar localmente conectado aos 

aquíferos Gandarela e Cauê por estruturas tectônicas. 

Aquífero Carbonático 

 Trata-se do aquífero Gandarela, que pode apresentar-se como um aquífero fraturado ou cárstico, 

livre ou confinado por unidades metapelíticas (materiais argilosos derivados do intemperismo ou 

sedimentos lacustres). Possui vazões superiores a 100 m3/h e pode estar sobreposto ou sotoposto ao 

aquífero Cauê, como no sinclinal Moeda e no homoclinal Serra do Curral, respectivamente (Mourão 

2007). 

Aquíferos em formações ferríferas 

 Estão relacionados às formações ferríferas bandadas da Formação Cauê e do Grupo Nova Lima. 

O aquífero Cauê é o principal aquífero do Quadrilátero Ferrífero (Beato et al. 2005, Mourão 2007) e 

está, muitas vezes, coberto por cangas. Encontrado livre ou sob confinamento, é heterogêneo e 

anisotrópico, possui vazões geralmente superiores a 100 m3/h e apresenta porosidade fissural e granular 

(Mourão 2007). Em contrapartida, Mourão (2007) afirma que os aquíferos em formações ferríferas do 

Grupo Nova Lima são pouco espessos e apresentam porosidade fissural localmente intensificada pela 

dissolução de minerais carbonáticos.  

 O aquífero Cauê é constituído por minérios de ferro e por formações ferríferas (itabiritos). Os 

minérios de ferro são as hematitas, classificadas em friáveis, médias e compactas conforme sua 

compacidade: os dois primeiros tipos têm alta porosidade intersticial e texturas homogêneas ou 

laminadas enquanto as hematitas compactas podem ser porosas ou maciças e possuir textura laminada, 

bandada ou foliada (Mourão 2007). Os itabiritos subdividem-se em silicosos (também chamados 

quartzíticos), argilosos, dolomíticos e anfibolíticos e podem estar frescos ou se apresentar sob variados 

graus de intemperismo (Mourão 2007). 

 Hematitas de textura média laminadas e hematitas compactas laminadas apresentam 

porosidades entre 28,3% e 38,7%, sendo que os maiores valores são encontrados ao longo do plano de 

laminação; sua condutividade hidráulica (K) varia de 3,0 x 10-6 m/s a 2,5 x 10-5 m/s (Mourão 2007). Os 

itabiritos apresentam um grande intervalo de porosidade (3,0% a 41,4%) e de condutividade hidráulica 

(2,0 x 10-9 m/s a 1,8 x 10-5 m/s) em função de seu grau de intemperismo: os menores valores de K 

associam-se às rochas menos intemperizadas e menos fraturadas. Faz-se uma ressalva para os itabiritos 

argilosos que, a despeito da alta porosidade (maior que 40%), possuem baixa condutividade hidráulica 

(Mourão 2007). 
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A formação do aquífero Cauê confunde-se com a origem do minério de ferro friável, a qual está 

relacionada à dissolução da ganga por fluidos hidrotermais e, principalmente, pela infiltração de água 

meteórica (Mourão 2007). É provável que a percolação de águas de chuva tenha iniciado no Pré-

cambriano, contudo, a epirogênese ocorrida durante o Mesozoico e o Cenozoico e a geração de falhas 

pela tectônica pós-Cretáceo determinaram o início efetivo da infiltração e do escoamento subterrâneo 

nestas formações ferríferas e, consequentemente, possibilitaram a ação dos processos supergênicos 

(Mourão 2007). A porosidade fissural gerada no Pré-cambriano e no Cenozoico pode ter grande 

importância em escala local, pois são zonas preferenciais de fluxo e conectores hidráulicos. Os pontos 

de descarga do aquífero Cauê estão localizados, em geral, no contato com a Formação Batatal e estão 

normalmente relacionados às fraturas e clivagens de direção aproximadamente N-S e E-W (Mourão 

2007). Ainda segundo essa autora, a heterogeneidade composicional das formações ferríferas, 

representada por bandas quartzosas, carbonáticas e hematíticas, e as descontinuidades tectônicas 

controlam a dissolução dos minerais nestas rochas e, por conseguinte, a geração de porosidade granular.  

Aquíferos em xistos 

 São os aquíferos Nova Lima e Sabará, relacionados aos grupos homônimos. Os xistos em 

questão são rochas metassedimentares ou metavulcânicas, com porosidade fissural e baixas vazões, da 

ordem de 1,1 m3/h (Beato et al. 2005). Apesar de o potencial hidrogeológico ser, em geral, baixo há 

exceções: colúvios sobre o aquífero Nova Lima e a explotação de água mineral em uma nascente 

associada ao aquífero Sabará apresentam descargas de aproximadamente 150 m3/h (Beato et al. 2005).  

Aquíferos em rochas granito-gnáissicas 

 São aquíferos fissurais sobrepostos por espessos mantos de intemperismo que contribuem para 

sua recarga e para o interfluxo. As vazões são pouco significativas, com mediana de 1,5 m3/h (Beato et 

al. 2005).  

Unidades confinantes 

 Unidade confinante é um termo relativo que designa formações geológicas com condutividade 

hidráulica significativamente menor em comparação aos aquíferos (Mourão 2007). Segundo essa autora, 

as unidades confinantes do Quadrilátero Ferrífero são as formações Moeda (apenas os filitos), Batatal, 

Fecho do Funil e Barreiro, as intrusões de rochas básicas e os depósitos sedimentares argilosos 

cenozoicos. Feições locais como níveis de metachert, fraturas e falhas podem gerar zonas de maior 

capacidade de transmissão de água nestas unidades. Os diques são especialmente importantes porque 

são barreiras hidráulicas que compartimentam um mesmo aquífero em setores hidrogeológicos distintos 

(Mourão 2007) que devem ser cuidadosamente analisados na geração de modelos hidrogeológicos 

conceituais e numéricos, pois influenciam a dinâmica do fluxo subterrâneo. 
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 Segundo a classificação de Mourão (2007), a unidade hidrogeológica aflorante na área de 

estudos é representada pelos aquíferos inconsolidados, no caso, as cangas (Figura 3.6). Em seus 

arredores tem-se: 

➢ Aquíferos inconsolidados constituídos por depósitos aluviais antigos: presentes no bairro Jardim 

Canadá e nas porções sudoeste, sul e sudeste do mapa; 

➢ Aquífero carbonático (rochas da Formação Gandarela): aflorante a sul da área de estudos e em 

áreas a leste da rodovia BR-040; 

➢ Aquíferos em formações ferríferas (itabiritos e corpos de hematita da Formação Cauê): 

presentes sob as cangas da área de estudos e nas porções oeste, leste e norte do mapa; 

➢ Aquíferos quartzíticos (quartzitos da Formação Moeda): localizados nas regiões sudoeste, leste 

e nordeste do mapa; 

➢ Aquíferos em xistos (xistos e filitos do Grupo Nova Lima): afloram no extremo norte do mapa; 

➢ Unidades confinantes (filitos da Formação Batatal, gabros, diabásios, metagabros e 

metadiabásios; filitos e metavulcânicas subordinados da Formação Cauê): encontrados à norte 

da área de estudos e nas regiões sudoeste e leste do mapa. 

O mapa geológico (vide Figura 3.3) reporta a presença, em vários locais, de cangas sobre as 

formações ferríferas que constituem o aquífero Cauê (Figura 3.6). Por esta razão, as parcelas da 

precipitação que venham a se tornar recarga desse aquífero precisam percolar pelas cangas para chegar 

até ele. 
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Figura 3.6 – Mapa das unidades hidrogeológicas presentes na região onde está inserida a área de estudos. Datum: 

SIRGAS 2000. Modificado de Mourão (2007) e CPRM (2020). 
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3.4 – CLIMA 

 Os dados climatológicos (precipitação e temperatura) foram coletados na estação meteorológica 

F11, situada no bairro Jardim Canadá, e no pluviômetro (precipitação) da mina Capão Xavier; ambos os 

instrumentos pertencem à VALE. As informações foram registradas de hora em hora na referida estação 

meteorológica e representam um intervalo de 4 anos (2015 a 2018). Os registros pluviométricos do 

período entre 2018 e 2020 provêm do pluviômetro. No total, dispõem-se de 6 anos de registros 

pluviométricos, que resultam em uma precipitação média plurianual de 1505,5 mm. 

As temperaturas mínimas e máximas (médias) registradas entre 2015 e 2018 foram 4,2º C e 

32,3º C respectivamente; junho e julho são os meses mais frios e fevereiro e dezembro, os mais quentes. 

Observa-se um decréscimo no volume de chuvas entre os anos hidrológicos 2015-2016 (1518 mm) e 

2016-2017 (1274 mm); 2017-2018 apresentou um aumento pluviométrico (1395 mm), seguido por novo 

decréscimo em 2018-2019 (994 mm). Esse decréscimo deve ser considerado com ressalva em razão de 

lacunas nos registros desse ano hidrológico. A média pluviométrica de 2019-2020 foi a maior (Figura 

3.7) da série histórica analisada (2347 mm). O período chuvoso inicia-se em outubro e finaliza em 

março; suas maiores médias pluviométricas mensais atingem quase 300 mm (Figura 3.8). O período 

seco compreende os meses de abril a setembro, com médias pluviométricas mensais geralmente 

inferiores a 60 mm. A área de estudos situa-se numa região de clima tropical com estação seca no inverno 

(Aw), segundo a classificação de Köppen (Martins et al. 2018). 

 

Figura 3.7 – Gráfico da precipitação por ano hidrológico para a área de estudos. Dados fornecidos pela VALE. 
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Figura 3.8 – Distribuição da precipitação por mês (considerando 6 anos de registros). Dados fornecidos pela 

VALE. 

3.5 – COBERTURA VEGETAL 

Jacobi et al. (2007) desenvolveram um estudo em duas localidades do Quadrilátero Ferrífero, 

onde identificaram as espécies vegetais presentes em canga. Uma dessas localidades contempla as 

cangas dos arredores da mina Capão Xavier; por conseguinte, o trabalho supracitado fornece 

informações sobre a cobertura vegetal na área de estudos.  

Jacobi et al. (2007) identificaram 234 espécies de plantas vasculares nos locais estudados e, 

segundo eles, esse número representa aproximadamente 26% de todas as famílias vegetais existentes no 

Brasil. Isso revela a riqueza da flora dos ecossistemas ferruginosos, onde predominam espécies 

arbustivas. Esses autores enfatizam que a cobertura vegetal nos domínios ferruginosos está sujeita a 

vários fatores de estresse ambiental, aos quais ela se adaptou morfológica e fisiologicamente, a saber: 

➢ Os substratos nos quais se desenvolvem são geralmente compactos, duros, com camadas finas 

de solo de elevada acidez, pobre em nutrientes e com baixo teor de água; 

➢ Os solos possuem elevados teores de metais pesados; 

➢ Alta incidência de raios-ultravioleta; 

➢ Elevada amplitude diária de temperaturas; 

➢ Ventos; 

➢ Baixa umidade relativa do ar; 

➢ Existência de uma estação seca, minimizada apenas por neblina e orvalho em locais com 

maiores cotas altimétricas. Durante essa estação, algumas espécies perdem parcial ou totalmente 

as porções que ficam acima da canga, mantendo apenas aquelas que ficam sob essas crostas. 

Esses autores entendem as cangas como um mosaico de micro-habitats (superfícies expostas, 

fissuras, cavidades, depressões, quebras de relevo etc.), sendo cada um deles ocupado por uma 
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comunidade vegetal distinta em função da microtopografia, características do substrato, estrutura, 

profundidade e umidade do solo. A Tabela 3.1 apresenta esses micro-habitats e respectivas coberturas 

vegetais associadas. A Figura 3.9 traduz essas informações sob a forma de um perfil esquemático. 

Tabela 3.1 – Tipo de vegetação em cada micro-habitat em cangas. Compilado a partir de Jacobi et al. (2007). 

Micro-habitat Características Vegetais 

Superfícies expostas de 

canga 

Planas, suaves e expostas à elevada 

radiação ultravioleta 

Líquens e cianobactérias 

Lagos perenes Acumulações pequenas e 

permanentes de água  

Algas unicelulares flageladas e 

cianobactérias 

Lagos efêmeros pequenos Acumulações rasas de água formadas 

durante o período chuvoso 

Pequenas plantas floríferas 

Fissuras Descontinuidades estreitas (0,5 cm a 

1,0 cm de largura) 

Gramíneas, juncos e outras 

pequenas plantas floríferas 

Depressões, degraus e fendas Irregularidades preenchidas por solos 

rasos que promovem retenção de 

umidade e matéria orgânica  

Arbustos, orquídeas, pequenas 

leguminosas 

Tapetes de monocotiledôneas Tapetes que começam em fissuras e 

se espalham por superfícies suaves 

Monocotiledôneas (ervas, 

gramíneas, orquídeas, arbustos) 

Associações (ilhas) de 

árvores 

Locais com solo mais espesso (ex: 

depressões e locais com cupinzeiros) 

Árvores, especialmente de 

ambiente de savana 

Quebras de relevo e entradas 

de cavernas 

Ambientes sob crostas (ou suas 

bordas) que recebem água infiltrada 

nelas 

Musgos (em paredes), ervas e 

pequenas plantas floríferas 

(fissuras e depressões) 
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Figura 3.9 – Vegetação nos micro-habitats em canga. Modificado de Jacobi et al. (2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 – SELEÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

Conforme mencionado no Capítulo 1, a seleção da área de estudos (vide Figura 1.1) foi pautada 

em dois critérios: presença de cangas sem alteração antrópica e localização fora de áreas operacionais 

da mineradora VALE, de forma a facilitar o acesso e garantir maior segurança nos trabalhos de campo. 

4.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE CANGA  

As cangas da área de estudos não foram separadas por tipologia em trabalhos anteriores. Por 

esta razão, os mapas disponíveis até então apresentavam-nas como uma cobertura única. Diante disso, 

realizou-se um trabalho de campo de reconhecimento, percorrendo-se a área no sentido N-S, para 

identificar as tipologias nela presentes e sua localização aproximada. Os trabalhos de campo posteriores 

permitiram um melhor detalhamento da distribuição espacial das cangas, resultando na determinação da 

tipologia em 22 pontos e averiguação dos arredores imediatos de cada ponto. Alguns trechos da área são 

de difícil acesso e não puderam ser investigados. 

4.3 – COMPILAÇÃO DE DADOS  

Visando conhecer as características da área (geológicas, hidrogeológicas, fisiográficas e 

climáticas) e aspectos teóricos e práticos relacionados aos métodos selecionados, realizou-se uma 

compilação de dados conforme descrito a seguir. 

4.3.1 – Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica consistiu na leitura de artigos científicos, dissertações, teses, relatórios 

de empresas de consultoria e livros que discorrem sobre características da área de estudo e do contexto 

em que está inserida (Quadrilátero Ferrífero), sobre cangas, sobre os métodos científicos empregados e 

sobre os fundamentos e conceitos da Hidrogeologia e da Hidrologia essenciais a esta pesquisa. Foram 

lidos também manuais técnicos dos equipamentos utilizados e normas técnicas que regem os ensaios 

laboratoriais realizados. 

4.3.2 – Dados Meteorológicos 

A VALE disponibilizou os dados coletados pela estação meteorológica mais próxima à área de 

estudos, situada no bairro Jardim Canadá, e do pluviômetro localizado na mina Capão Xavier. 

Denominada F11, essa estação coleta de hora em hora dados de temperatura, precipitação, pressão 

atmosférica, umidade, velocidade e direção dos ventos. Uma vez que não se dispunha de registros da 
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estação F11 entre junho de 2018 e 2020, foram utilizados dados do pluviômetro para esse período. De 

posse de um conjunto de dados coletados durante 4 anos (2015 a junho de 2018) pela estação 

meteorológica e durante 2 anos (2018-2020) pelo pluviômetro, trataram-se os que são relevantes para 

esta pesquisa, a saber, os dados de temperatura e precipitação, para caracterizar climatologicamente a 

área de estudos. Para a temperatura, calcularam-se as médias anuais mínima e máxima e se definiram 

quais são os meses mais quentes e mais frios. Para a precipitação, calculou-se a média pluviométrica 

plurianual (considerando os 6 anos de registros), a média pluviométrica mensal plurianual e o volume 

precipitado durante os períodos seco e chuvoso de cada ano hidrológico. Os dados foram tratados no 

software Microsoft Excel, utilizando essencialmente as funções concatenar, soma e média.  

4.3.3 – Dados Topográficos 

Os dados topográficos disponibilizados pela VALE S.A foram obtidos via aerolevantamento 

LiDAR (Light Detection and Ranging) em escala de detalhe (a cada 1 m). A nuvem de pontos fornecida 

foi trabalhada no software LAStools (LAStools 2019), que possibilita, após uma série de 

processamentos digitais, remover pontos incoerentes (por exemplo, os referentes às copas de árvores) 

para gerar o modelo digital de elevação (MDE). O MDE foi posteriormente trabalhado no software 

ArcGIS 10.5 (ESRI 2016) para gerar mapas. 

4.3.4 – Dados Geológicos 

O arcabouço geológico-estrutural da área foi estudado por meio de artigos científicos e do mapa 

geológico mais recente do Quadrilátero Ferrífero, em escala 1:75 000, elaborado por CPRM (2020). 

Entretanto, como as cangas não estavam individualizadas por tipologia e diante da impossibilidade de 

se executarem perfurações, recorreu-se ao acervo de testemunhos de sondagem da VALE. De posse de 

uma tabela Excel que contém as coordenadas e a identificação dos testemunhos, verificou-se que todos 

eles se situam na área que hoje é a cava da mina Capão Xavier e seus limites. Isto é, não se dispõe de 

testemunhos de sondagem para a área de estudos propriamente dita. Contudo, devido à sua grande 

proximidade com a cava, estes testemunhos foram descritos para aumentar o conhecimento sobre as 

características macroscópicas das cangas, estimar sua espessura e estabelecer eventuais correlações. 

Ressalta-se que, embora um número significativo de furos de sondagem tenha sido feito pela VALE, 

apenas 11 foram disponibilizados para descrição. Outra informação importante é a localização dessas 

cangas no relevo, o que foi feito plotando-se as coordenadas dos testemunhos de sondagem no modelo 

geológico das coberturas de Capão Xavier utilizando o software ArcGIS (ESRI 2016). Esse modelo já 

havia sido construído pela VALE em software de modelagem geológica por meio da interpretação de 

dados de sondagens e foi disponibilizado para esta pesquisa como arquivos em formato shapefile. 
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4.4 – CONFECÇÃO DE MAPAS 

Os mapas deste trabalho foram confeccionados nos softwares ArcGIS 10.5 (ESRI 2016) ou QGis 

3.16.1 Hannover (QGis 2020), a depender dos processamentos necessários. O MDE obtido após o 

tratamento da nuvem de pontos foi utilizado para confeccionar os mapas de declividade e topográfico. 

O mapa topográfico e o MDE também foram usados para gerar o mapa hipsométrico. O mapa geológico 

é produto das bases georreferenciadas de CPRM (2020) e o mapa hidrogeológico foi elaborado a partir 

das bases de CPRM (2020) e de estudos de Mourão (2007). O mapa da distribuição das coberturas 

vegetais é resultado de interpretação visual de imagem de satélite (Google Earth, Google 2020) e o mapa 

que contém a distribuição das cangas na área de estudos agrega informações de campo desta pesquisa e 

das bases de CPRM (2020). Em consonância com os dados georreferenciados fornecidos pela VALE, 

trabalhou-se com o sistema de coordenadas South American Datum 1969 (SAD 69), fuso 23 sul, 

preferencialmente. Contudo, bases georreferenciadas oriundas de fontes públicas (ex: CPRM) são 

georreferenciadas no datum SIRGAS 2000 e se optou por manter a projeção original desses arquivos.  

4.5 – ANÁLISES LABORATORIAIS 

Os ensaios laboratoriais destinaram-se à caracterização mineralógica e textural das cangas, assim 

como à obtenção de sua porosidade aparente, densidade aparente e absorção de água. Executou-se 

também um experimento para estimar o tempo de percolação de água por amostras de mão.  

4.5.1 – Microscopia Óptica 

Foram confeccionadas 4 seções delgadas (tipologias diferentes) sem lamínula no Laboratório 

de Laminação do Departamento de Geologia (DEGEO) da UFOP. Todas foram impregnadas com 

corante azul para facilitar a visualização da porosidade. As seções foram analisadas no Laboratório de 

Microscopia da Pós-Graduação (DEGEO) utilizando microscópio óptico da marca Zeiss para identificar 

e descrever seus minerais e analisar as texturas nas amostras, com ênfase na porosidade. Utilizou-se luz 

transmitida para os minerais transparentes e luz refletida para os opacos; as fotomicrografias foram 

obtidas a partir da câmera acoplada ao microscópio. A porosidade das amostras foi descrita utilizando 

como referência a terminologia de Bullock et al. (1985) e as abreviações para identificar os minerais 

nas fotomicrografias são as estabelecidas por Whitney & Evans (2010).  A Tabela 4.1 apresenta a 

nomenclatura e a descrição correspondente baseada em Bullock et al. (1985). 
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Tabela 4.1 – Nomenclatura dos poros e descrição correspondente. Compilado de Bullock et al. (1985). 

Nomenclatura  Descrição dos poros 

Poros cavitários Largos, com paredes irregulares, esféricos a alongados, geralmente isolados 

Canais Alongados, cilíndricos ou arqueados, de paredes suaves e conformação regular 

Porosidade planar Poros com paredes finas e retas, semelhantes a fissuras 

 

4.5.2 – Difração de Raios X 

Visando determinar assertivamente a mineralogia das cangas, selecionaram-se 4 amostras de 

tipologias diferentes para análise por difração de raios X. Realizou-se a pulverização das amostras até 

que suas partículas atingissem tamanhos máximos de 45 µm e, em seguida, elas foram analisadas no 

difratrômetro D2 Phaser, marca Bruker, que utiliza um ânodo de cobre com emissão característica de 

1,54Å como fonte de raios X e opera a 30 kV e 10 mA. Os resultados foram trabalhados no software 

X’Pert HighScore PANalytical para obtenção dos difratogramas. A pulverização e os difratogramas 

foram feitos no Laboratório de Difração de Raios X do DEGEO-UFOP e o difratômetro utilizado 

pertence ao NanoLab, laboratório da Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, situado na Escola de 

Minas da UFOP. 

4.5.3 – Espectroscopia Raman 

Com o objetivo de validar a assembleia mineral determinada por difração de raios X e por 

microscopia óptica, selecionaram-se 6 amostras de tipologias diferentes para serem submetidas à 

espectroscopia Raman. As análises foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia Raman do 

Departamento de Química da UFOP. O equipamento empregado foi um espectrômetro Horiba-Jobin-

Yvon LABRAM-HR, equipado com laser de He-Ne (comprimento de onda igual a 632,8 nm e potência 

de valor 18 mW) e microscópio Olympus.  O tempo de aquisição das medidas foi 10 segundos, com 10 

acumulações na região de 60 cm-1 a 1500 cm-1 utilizando uma objetiva de aumento de 10 vezes. Os picos 

nos gráficos foram identificados por meio de informações de artigos científicos e do banco de dados 

online RRUFF. 

O fundamento científico da espectroscopia Raman é o espalhamento da luz pela matéria. Após 

a incidência de um raio de luz sobre a amostra, uma parcela deste raio é refletida e outra adentra nela. 

Da parcela que adentra a amostra, uma parte é absorvida sob a forma de calor e outra é retransmitida 

como luz espalhada (espalhamento Raman). Porém, a luz que emerge do material após atravessá-lo pode 

apresentar frequência diferente (maior ou menor) daquela com que o incidiu. Desta forma, ao lançar em 

um material uma radiação conhecida, é possível obter os modos vibracionais das moléculas desse 

material por meio das diferenças entre os espectros incidente e espalhado (Rodrigues & Galzerani 2012). 
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A confiabilidade do método reside no fato de que cada ligação atômica fornece um valor único de 

deslocamento Raman. 

4.5.4 – Ensaio de Porosidade Aparente 

Selecionaram-se 8 amostras (4 de cada tipologia de canga) para realizar um ensaio de cálculo 

de absorção de água, de porosidade e densidade aparentes. Os procedimentos descritos a seguir constam 

na norma NBR 15 845-2 da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT 2015).  

Após a seleção das amostras, elas foram serradas em formato de cubos com arestas entre 5 cm 

e 7 cm no Laboratório de Laminação do DEGEO-UFOP. Posteriormente, foram levadas ao laboratório 

de Ferrovias e Asfalto do Departamento de Engenharia Civil da UFOP, onde foram realizados todos os 

demais procedimentos, a começar pela lavagem das amostras em água corrente, utilizando uma escova 

para remover impurezas (Figura 4.1A). Em seguida, elas foram colocadas em um recipiente no qual se 

adicionou água destilada até que 1/3 da altura dos cubos ficasse submersa. Após 4 horas, adicionou-se 

mais água destilada para que 2/3 da altura deles ficasse submersa. Quatro horas depois, foi feita a 

submersão total (Figura 4.1B). As amostras ficaram submersas por 48 horas. Depois deste período, 

procedeu-se à pesagem em condição submersa (Figura 4.1C), utilizando um recipiente com água e uma 

balança com precisão de 0,01 g, acoplada a um fio fino conectado a uma pequena cesta para colocar a 

amostra. O próximo passo foi pesar os cubos saturados ao ar na mesma balança (Figura 4.1D), tendo 

antes secado suas arestas com um pano levemente úmido. Por fim, os cubos foram deixados na estufa a 

(70 ± 5)ºC durante 48 horas para atingir a massa constante (Figura 4.1E). Uma vez retirados da estufa, 

foram mantidos no dessecador para resfriar durante aproximadamente 45 minutos. Foram então pesados 

ao ar (Figura 4.1F). De posse de todas as medidas, utilizaram-se as equações 2.20, 2.21 e 2.22 para 

calcular respectivamente, a porosidade aparente (ƞ’), a densidade aparente (ρ’) e a absorção de água (ɑ): 

                                                      ƞ' = 
(Massa saturada – Massa seca)

(Massa saturada-Massa submersa)
×100                             (Equação 2.20) 

                                                   ρ’= 
Massa seca

(Massa saturada - Massa submersa)
×1000                             (Equação 2.21) 

                                                      α = 
(Massa saturada – Massa seca)

Massa seca
×100                                  (Equação 2.22) 
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Figura 4.1- Etapas do ensaio de porosidade aparente. A) Amostras lavadas; B) Submersão total; C) Pesagem em 

condição submersa; D) Pesagem ao ar em condição saturada; E) Permanência na estufa; F) Pesagem das amostras 

secas. 

4.5.5 – Experimento de Percolação de Água 

Este experimento, proposto neste trabalho, requereu silicone, massa de vidraceiro, água e 4 

amostras (tipologias diferentes) serradas em formato de cubo com arestas entre 5,2 cm e 6,0 cm. Devido 

à variabilidade de dureza dos constituintes da canga, não é possível fazer cubos de mesma dimensão, 

mas as dimensões alcançadas estão dentro de uma mesma ordem de grandeza. As quatro faces laterais 

dos cubos foram impermeabilizadas com silicone e deixadas em repouso para secar. Posteriormente, 

utilizou-se massa de vidraceiro para simular paredes a partir das 4 arestas superiores de cada cubo. Os 

cubos foram então colocados em pratos de plástico e, feito isso, adicionou-se uma lâmina d’água de 

aproximadamente 1 cm de espessura, retida lateralmente pela massa de vidraceiro. Ou seja, simulou-se 

o fluxo vertical não saturado pelas amostras sob carga hidráulica inicial de 1,0 cm. Acionou-se, então, 

o cronômetro para medir quanto tempo seria necessário para a água atingir a face inferior dos cubos e 

aparecer nos pratos. A velocidade média de percolação da água foi calculada dividindo-se o tamanho da 
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aresta dos cubos pelo tempo necessário para a água atravessar todo o cubo. O experimento durou 48 

horas e teve como objetivo avaliar qualitativamente a taxa de infiltração após um hipotético evento de 

chuva. 

4.6 – TRABALHOS DE CAMPO PARA AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO 

Os trabalhos de campo para avaliação da infiltração dividiram-se em dois grupos, conforme o 

método utilizado: 

4.6.1 – Ensaios de Infiltração 

Foram realizados 20 ensaios de infiltração utilizando o infiltrômetro de Cornell. Primeiramente, 

escolhia-se o local onde seria feito o ensaio: a escolha pautava-se na tipologia, identificada no trabalho 

de campo de reconhecimento e respaldada pela análise de imagens de satélite (Google Earth, Google 

2020). O aplicativo Locus Map (Asamm Software 2020), que permite a incorporação do arquivo 

shapefile dos limites da área de estudos, foi utilizado como guia para a localização em tempo real no 

campo.  

Uma vez escolhido o local, obtinham-se suas coordenadas com um GPS Garmin. Diante da 

impossibilidade de se perfurar a canga para cravar o anel metálico do infiltrômetro, como é usual em 

solos, utilizou-se um anel de PVC. Esse anel possui as mesmas dimensões do reservatório de água 

sobrejacente e há, em sua base, um orifício para posicionar a mangueira que transfere para um béquer a 

água que não infiltra. Selava-se o contato entre o anel de PVC e a canga com massa de vidraceiro para 

evitar vazamentos. Feito isso, colocava-se o reservatório do simulador de chuva sobre o anel. Então, 

enchia-se o reservatório do equipamento com água, fechavam-se seus orifícios superiores para evitar a 

perda do fluido e se posicionava a base do tubo de ar (tubo de Mariotte) na carga hidráulica desejada (2 

cm). Após calibrar o infiltrômetro conforme as instruções do manual, anotava-se o nível d’água do 

reservatório, abria-se o tubo de ar que permite a saída de água como gotas pelos tubos capilares na base 

do reservatório e simultaneamente se disparava o cronômetro. A cada 3 minutos, media-se o nível 

d’água, calculava-se a taxa de chuva simulada para controle e se media em uma proveta (graduada em 

mililitros) o volume de água coletado no béquer. Conforme recomendação do fabricante, cada ensaio 

tinha duração de até 42 minutos. Os dados eram anotados em tabelas e posteriormente transferidos para 

o Excel, software utilizado para calcular as taxas de infiltração e confeccionar os gráficos. Quando havia 

coleta de amostras, usavam-se martelo estratigráfico e ponteira de pedreiro; as amostras eram envolvidas 

por fita crepe, onde se anotava sua identificação. 

4.6.2 – Levantamentos de Eletrorresistividade 

Executaram-se 8 levantamentos de eletrorresistividade, distribuídos igualmente em 2 linhas de 

20 m cada. Cada linha foi posicionada em uma tipologia de canga. A escolha dos locais foi baseada nos 
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trabalhos de campo anteriores, que permitiram conhecer a distribuição espacial das tipologias de canga 

e suas características, a exemplo da presença de cavidades e estruturas rúpteis. 

Antes de ir a campo, foi necessário calibrar o equipamento, denominado Lippmann 4point light 

10W (Lippmann 2008), um eletrorresistivímetro multieletrodos e multicanais de fabricação alemã (LGM 

Geophysikalische Messgeräte). Utilizaram-se 20 eletrodos para cada linha e os parâmetros (número de 

eletrodos, espaçamento de 1 metro entre eles no solo e arranjo dipolo-dipolo) foram inseridos no 

software Geotest (GEOTEST Software 2020) e posteriormente transferidos para o equipamento. A 

conexão entre o eletroresistivímetro e um notebook, feita por uma interface serial, permite que a geração 

da pseudosseção seja feita em campo. Após a coleta das medidas, salvava-se a pseudosseção no formato 

apropriado (.dat) para ser aberta no software Res2DInv (GEOTOMO 2019), onde era realizada a 

inversão matemática. 

É importante ressaltar que este eletrorresistivímetro permite a aquisição de dados variando a 

distância AB=MN (espaçamento intereletrodos), portanto, ao iniciar as medidas, não é feito apenas um 

levantamento, mas vários simultaneamente. Esta característica do equipamento é excelente, pois 

aumenta a densidade de dados, especialmente próximo às bordas da seção. Nesta pesquisa, optou-se por 

variar o espaçamento intereletrodos entre 1 e 3. 

Utilizou-se uma solução de água saturada em cloreto de sódio (NaCl) como traçador, inserida 

nas principais estruturas de cada linha, para acompanhar a influência destas na infiltração e percolação. 

Inserir os eletrodos diretamente na canga é inviável: por ser um material muito resistente, forçar a 

entrada deles poderia danificá-los. Por este motivo, optou-se por utilizar uma massa condutora de 

confecção caseira, a base de creme de tártaro, farinha, sal, óleo de cozinha e água. A receita foi extraída 

do site da Universidade Federal Fluminense (UFF 2019) e consta no Anexo I. A capacidade transmissiva 

dessa massa foi testada com sucesso em laboratório antes dos trabalhos de campo. O contato entre a 

canga e os eletrodos foi feito por essa massa condutora, colocada dentro de tubos de PVC de 

aproximadamente 2 cm de comprimento, nos quais foram inseridos os eletrodos de aço.  

Os 4 levantamentos em cada linha foram executados da seguinte maneira, de forma a monitorar 

o avanço da infiltração: 

➢ Levantamento com a canga em condições naturais (seção background). 

➢ Levantamento imediatamente após despejar solução salina nos locais desejados (seção t0). 

➢ Levantamento 1h30min após a utilização da solução salina (seção t1). 

➢ Levantamento 3 horas após a utilização da solução salina (seção t2). 

Após a realização de todas as atividades descritas neste capítulo, procedeu-se à interpretação e 

integração dos dados, cujos produtos são esta dissertação e um artigo científico. 



CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

5.1 – AS CANGAS NA REGIÃO DE CAPÃO XAVIER 

A VALE dispõe de um acervo de testemunhos de sondagem que possibilita a descrição 

macroscópica das cangas superficial e subsuperficialmente. O acesso à exemplares não expostos em 

superfície permite conhecer variações no perfil de canga em profundidade e tecer relações com o relevo, 

tendo em mãos as coordenadas dos testemunhos. Como as atividades de pesquisa mineral priorizam, em 

geral, os locais de onde será lavrado o minério, não há testemunhos oriundos da área de estudos, apenas 

da região da cava. Contudo, como ela é contígua à área de estudos e se situa em mesmo contexto 

geológico, o acervo de sondagens provê informações valiosas que podem ser correlacionadas às cangas 

desta pesquisa.  Os 11 testemunhos de sondagem descritos sugerem, a priori, o predomínio de cangas 

detríticas porque apenas um deles contém canga estruturada.  

 As cangas detríticas amostradas pelas operações de sondagem apresentam diferentes cores: 

marrom avermelhado, tons amarelados, cinza e algumas porções cinzas muito escuras (Figura 5.1A). 

Seu arcabouço é mal selecionado, caracterizado por clastos com tamanhos entre 2 mm e 9 cm, 

aproximadamente. São grãos subarredondados a angulosos de quartzo, hematita (comumente associada 

à goethita) e fragmentos de canga. A matriz é silto-argilosa, avermelhada ou amarelada. 

Macroscopicamente, predominam na matriz poros cavitários (arredondados) com diferentes tamanhos e 

raramente conectados; há também poros alongados entre grãos adjacentes. Observam-se também poros 

com formato aproximadamente prismático, sugestivos da presença pretérita de algum fragmento. Alguns 

testemunhos de sondagem interceptaram uma camada cuja fração granulométrica predominante é argila, 

que possui coloração avermelhada a alaranjada (Figura 5.1B) e se inicia a profundidades rasas 

(aproximadamente 2,10 m) e pode prosseguir por até 22 m quando, então, tem-se canga detrítica 

novamente. Essa camada, aqui denominada genericamente camada argilosa, possui pouquíssimos 

clastos, geralmente, nódulos ferruginosos e fragmentos de hematita de até 3 cm. Uma fina camada de 

solo sobre canga foi observada em alguns testemunhos de sondagem. 
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Figura 5.1 – Cangas em testemunhos de sondagem. A) Variação de cor das cangas detríticas; B) Camada argilosa. 

 Apenas um testemunho de sondagem amostrou canga estruturada, que se mostrou mais 

compacta que a tipologia detrítica, com tonalidade avermelhada, vermelho alaranjada ou acinzentada 

(quando pouco intemperizada) e foliada. Essa canga é composta por hematita, quartzo e porções 

preservadas de formação ferrífera, permeados por um material silto-argiloso de coloração vermelho 

alaranjada. O material amostrado encontra-se muito fragmentado: os fragmentos são subangulosos a 

angulosos, com tamanhos entre alguns milímetros e aproximadamente 7 cm. Assim como nas cangas 

detríticas, há poros entre grãos adjacentes e poros cavitários. Não obstante, observa-se maior conexão 

entre os poros, que podem seguir ou não a foliação. Esta tipologia possui também canais centimétricos, 

alguns paralelos à foliação. 

 A tipologia de canga amostrada e a presença ou não de camadas argilosas e de solo permitiram 

separar os testemunhos descritos em quatro grupos: 

➢ Testemunhos com uma camada argilosa entre duas camadas de canga detrítica (Figura 5.2A). A 

camada argilosa pode ter até 22,00 m de espessura aproximadamente. 

➢ Testemunhos compostos inteiramente por canga detrítica, sem camada argilosa (Figura 5.2B). 

➢ Testemunhos com uma camada de até 0,76 cm de espessura de solo silto-argiloso com raízes 

sobre canga detrítica (Figura 5.2C). 

➢ Testemunho composto exclusivamente por canga estruturada até 2,85 m (Figura 5.2D). 
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Figura 5.2 – Grupos de testemunhos de sondagem contendo cangas. A) Canga detrítica com camada argilosa; B) 

Canga detrítica sem camada argilosa; C) Camada silto-argilosa com raízes sobre canga detrítica; D) Canga 

estruturada. Fonte: a autora. 

 Identificou-se uma relação entre a espessura das cangas e o relevo. A região de Capão Xavier é 

caracterizada por platôs bordejados por áreas mais baixas (vertentes e baixos topográficos). Nota-se que 

a espessura das cangas tende a ser maior nas vertentes e nos baixos topográficos do que nos platôs 

(Figura 5.3). É pertinente ressaltar que o modelo geológico em questão não distingue as cangas por 

tipologia, mas as apresenta como uma única camada. 
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Figura 5.3 – Relação entre a espessura das cangas (em marrom) e o relevo. Os testemunhos de sondagem que 

contêm camadas argilosas estão situados na vertente sul e em baixos topográficos. Observação: este modelo não 

abrange a área de estudos, apenas o local onde hoje é a cava da mina (vide Figura 1.1). Fonte: dados cedidos pela 

VALE. 

 

5.2 – AS CANGAS NA ÁREA DE ESTUDOS: TIPOLOGIAS E DISTRIBUIÇÃO 

ESPACIAL 

 Na área de estudos, foram reconhecidas duas tipologias de canga: detrítica e estruturada. A 

diferença mais proeminente entre elas diz respeito à foliação, presente apenas nas cangas estruturadas. 

 As cangas detríticas apresentam-se rugosas em superfície (Figura 5.4A) e possuem às vezes 

planos de acamamento (Figura 5.4B), visíveis apenas em diminutas quebras de relevo. Nas áreas mais 

baixas, encontram-se diversos blocos rolados de granulometria matacão (Figura 5.4C). Esta tipologia 

possui estrutura brechóide (Figura 5.4D): são cangas suportadas por clastos subarredondados a 

angulosos de formação ferrífera, hematita ou mesmo de canga. A matriz é ferruginosa, de composição 

predominantemente goethítica e granulometria silto-argilosa. 
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Figura 5.4 – Cangas detríticas na área de estudos. A) Textura rugosa superficial com líquens brancos (à direita na 

foto); B) Ampliação da figura anterior mostrando planos de acamamento (delineados pelas linhas tracejadas 

vermelhas), notar líquens brancos à direita na foto; C) Blocos alóctones de granulometria matacão em áreas mais 

baixas (indicados pelas setas vermelhas). Notar presença de líquens brancos; D) Amostra de mão serrada 

mostrando estrutura brechóide; notar a existência de muitos poros cavitários desconectados. 

 As cangas estruturadas, por outro lado, apresentam foliação herdada das formações ferríferas 

(Figura 5.5A), a qual pode se apresentar obliterada (Figura 5.5B) a depender do grau de alteração da 

canga. Exemplares pouco alterados desta tipologia exibem também outras estruturas da rocha-mãe, 

como dobras (Figura 5.5C). Ainda que as cangas estruturadas estejam fragmentadas internamente, os 

fragmentos tendem a se alinhar segundo a foliação e os constituintes lixiviados das formações ferríferas 

originam poros planares paralelos à estruturação da canga (Figura 5.5D). 
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Figura 5.5 – Cangas estruturadas na área de estudos. A) Foliação preservada, que condiciona rugosidade, 

facilmente visualizada pela presença de líquens brancos nas saliências topográficas; B) Foliação obliterada pela 

alteração da canga; líquens brancos nas saliências; C) Foliação dobrada com líquens brancos; D) Amostra de mão 

serrada com poro planar paralelo à foliação destacado por retângulo vermelho e poros cavitários esparsos. 

Quatro observações de campo merecem destaque:  

➢ A presença de canga detrítica com clasto de canga estruturada na alta vertente no oeste de um 

platô (Figura 5.6A); 

➢ Líquens esbranquiçados são encontrados em saliências topográficas superficiais em ambos os 

tipos de canga (vide Figuras 5.4A, B, C; 5.5A, B, C), talvez condicionados pela maior insolação 

ou por maior proteção às águas de escoamento superficial. Portanto, a distribuição espacial 

desses líquens, facilmente identificáveis até por sensoriamento remoto (imagens do Google 

Earth), pode auxiliar na caracterização da rugosidade superficial das cangas. A rugosidade é um 

atributo relevante como condicionante da infiltração e será discutida adiante. 

➢ Canga estruturada adquirindo estrutura semelhante à estrutura detrítica na baixa vertente do 

sudoeste da área (Figura 5.6B). Apesar de se tratar de um matacão de canga estruturada, o 

aspecto detrítico que ele passou a apresentar em suas porções mais superficiais não envolve 

cimentação de fragmentos externos, como evidencia a fotografia de uma amostra serrada. Por 
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esta razão, recebeu a denominação de canga pseudodetrítica. Além disso, poros planares foram 

gerados paralelamente à foliação na porção alterada. Cabe ressaltar que a dissolução e 

reprecipitação de goethita acontece preferencialmente nas porções superficiais da canga 

(Monteiro et al. 2014). 

➢ A existência de uma camada com espessura aproximada de 10 cm composta por seixos 

ferruginosos subarredondados sob a qual jaz a canga detrítica no sopé da vertente sul (Figura 

5.6C).  

  

Figura 5.6 – Aspectos relevantes associados às tipologias de canga. A) Canga detrítica com clasto de canga 

estruturada; B) Canga estruturada (base) com estrutura parcialmente transformada em estrutura similar à detrítica 

(topo); C) Camada de seixos ferruginosos acumulados sobre canga detrítica. 

Os diversos trabalhos de campo permitiram catalogar locais de ocorrência de ambas as 

tipologias de canga e identificar uma relação entre essas coberturas e a topografia. O mapa topográfico 

(Figura 5.7) mostra a distribuição aproximadamente concêntrica das curvas de nível em três regiões, 

evidenciando a presença de platôs: um platô maior, situado na porção centro-oeste da área de estudos e 

dois platôs menores, próximos ao limite leste. As cangas estruturadas ocupam preferencialmente platôs 

e locais próximos a eles onde as curvas de nível são mais espaçadas. Em contrapartida, as detríticas, em 

sua maioria, são encontradas em locais com pequeno espaçamento entre as curvas de nível.  
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Todas as drenagens na área de estudos são efêmeras e foram delimitadas a partir do mapa 

topográfico, de imagens do Google Earth e de observações de campo. A maior parte delas têm suas 

cabeceiras no platô da porção centro-oeste da área, o que lhes confere distribuição espacial centrífuga 

(Figura 5.7); essas drenagens surgem apenas durante chuvas fortes e/ou duradouras. Próximo à borda 

leste da área, há duas drenagens de direção N-S e sentidos opostos, encaixadas no vale que separa o 

platô maior dos dois platôs menores. A presença de drenagens de direção NNE-SSW entre os dois platôs 

menores sugere que os cursos d’água de direção aproximadamente N-S tenham condicionamento 

tectônico. Drenagens de direção NE-SW foram delimitadas no sudeste da área de estudos e se 

direcionam ao córrego Seco, localizado a sul do limite da área de estudos (vide Figura 3.3). Esse córrego 

era efêmero, mas foi perenizado por lançamentos pluviais e de redes clandestinas de esgoto (informações 

da VALE). 

   

Figura 5.7 – Mapa topográfico da área de estudos e entorno com a localização das tipologias de canga catalogadas 

em campo e drenagens efêmeras obtidas a partir da topografia de detalhe. Confeccionado a partir dos dados 

topográficos fornecidos pela VALE. Fonte: a autora. 

O mapa hipsométrico (Figura 5.8) permite uma melhor visualização dos platôs, que parecem se 

alinhar aproximadamente segundo a direção E-W. Observa-se que as cangas estruturadas ocorrem em 
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cotas altimétricas superiores a 1445,7 m, geralmente em platôs e suas proximidades; as detríticas, em 

sua maioria, recobrem áreas com altitude inferior a 1424,6 m, preferencialmente nas vertentes. A 

topografia LiDAR possibilitou estabelecer ainda uma relação entre as tipologias de canga e a declividade 

do terreno (Figura 5.9):  as cangas detríticas podem ocorrer em áreas com declividade superior a 12,3º, 

ao contrário das cangas estruturadas, que geralmente ocorrem em áreas com declividade inferior a 12,3º. 

Contudo, ambas as tipologias podem ser encontradas em locais com o mesmo valor de declividade (6,6º 

a 12,3º). Nesse caso, porém, estes baixos valores de declividade correspondem a cenários 

geomorfológicos distintos: platôs para as cangas estruturadas e baixas vertentes ou baixos topográficos 

para as detríticas.  

 

Figura 5.8 – Mapa hipsométrico (elevação em metros) com a localização das tipologias de canga catalogadas em 

campo. Confeccionado a partir dos dados topográficos fornecidos pela VALE. Fonte: a autora. 
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Figura 5.9 – Mapa de declividade (em graus) com a localização das tipologias de canga catalogadas em campo. 

Confeccionado a partir dos dados topográficos fornecidos pela VALE. Fonte: a autora. 

5.3 – VEGETAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDOS 

A Figura 5.10 apresenta a delimitação das comunidades vegetais identificáveis por imagem de 

satélite (Google Earth) na área de estudos, a saber, associações de árvores e campos rupestres 

ferruginosos. Os campos rupestres ferruginosos possuem maior representatividade areal e as árvores 

distribuem-se de duas formas distintas: 

➢ Como pequenos bolsões de formato aproximadamente circular. Eles estão localizados 

preferencialmente nas porções central, centro-oeste e centro-leste das regiões mais altas cobertas 

por canga. Essas associações isoladas de árvores foram reportadas por Jacobi et al. (2007). 

➢ Bolsões maiores e disformes situados principalmente nas porções norte, sul e leste da área. 

Nesses locais há quebras no relevo, em que as regiões altas sustentadas pelas cangas cedem 

lugar às rampas cobertas por vegetação arbórea. Nota-se um expressivo desenvolvimento de 

vegetação arbórea no entorno das duas drenagens efêmeras N-S da porção leste da área, no vale 

que separa o platô maior dos dois platôs menores (vide Figuras 5.7 e 5.8). 
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Deve-se recordar também a presença abundante de líquens, que não foram delimitados no mapa 

por questões de resolução espacial frente a seu tamanho e proximidade. Esses líquens são 

esbranquiçados e ocorrem em todas as superfícies salientes de canga exposta, independente da tipologia. 

Os limites nordeste e norte do bairro Jardim Canadá, fora da área de estudos, são bordejados por 

cortinas arbóreas de eucaliptos. Essas plantas não são típicas da região e foram plantadas pela 

mineradora. 

 

Figura 5.10 – Cobertura vegetal na área de estudos. Datum: SIRGAS 2000, fuso 23S. Fonte: a autora. 

5.4 – EVIDÊNCIAS DE CARSTIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDOS 

Os trabalhos de campo atestaram a presença de feições cársticas na área de estudos, 

corroborando os dados do CECAV (2020) e de Piló & Auler (2005). As cangas, em geral, apresentam 

campos rupestres ferruginosos. Não obstante, há várias associações de árvores que apresentam 

morfologia semicircular em mapa (vide Figura 5.10) e, em campo, mostraram-se áreas topograficamente 

mais baixas que o entorno. As depressões semicirculares com essas ocorrências localizadas de vegetação 

arbórea podem ser interpretadas como depressões doliniformes (Figuras 5.11A-B) e foram observadas 

também por Jacobi et al. (2007) nas proximidades de Capão Xavier e por Maurity (1995) em Carajás.  
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Figura 5.11 – Depressões doliniformes na área de estudos (domínio de cangas detríticas). 

Nas adjacências do platô da região centro-oeste da área de estudos, foi identificada uma pequena 

cavidade, com menos de 50 cm entre teto e base. Ela se situa próximo às quebras de relevo em uma 

região de ocorrência de cangas estruturadas e possui espeleotemas ferruginosos pendendo do teto 

(Figura 5.12). Próximo às quebras de relevo, há também juntas alargadas (Figura 5.13), cuja ampliação 

da abertura pode ser resultado de processos cársticos. 

 

Figura 5.12 – Pequena cavidade com espeleotemas na área de estudos (domínio de cangas estruturadas). 
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Figura 5.13 – Junta alargada (domínio de cangas estruturadas alteradas). 

Feições cársticas muito comuns em toda a área de estudos são cavidades abertas em superfície, 

cujo diâmetro varia de alguns centímetros a dezenas de centímetros. Algumas delas foram imageadas 

com uma câmera Flir One (resolução espacial de 160x120 e resolução térmica de 0,1oC) que capta 

imagens na faixa do infravermelho termal como um teste para avaliar a resposta das cangas e cavidades. 

Constatou-se que as imagens capturadas utilizando esta radiação permitem identificar as cavidades, onde 

a temperatura do ar tende a ser menor que na superfície da canga (Figura 5.14A-B).  

De fato, por ser de tonalidade escura, a canga tende a absorver calor e, consequentemente, a 

ficar mais quente em dias ensolarados. Durante o período da manhã, o ar no interior das cavidades ainda 

se mantém em temperaturas mais baixas, contrastando ainda mais com a temperatura das cangas. A 

vegetação também se mostra mais fria, como esperado em razão da água que armazena, o que 

constituiria um desafio inicial para distinguir cavidades por meio desta técnica. Contudo, uma vez que 

seja possível eliminar a vegetação por meio de operações de processamento digital, por exemplo, 

utilizando imagens do infravermelho proximal (que destaca a vegetação), imagens termais poderiam se 

tornar um poderoso meio para identificação de cavidades em canga e até mesmo de fissuras abertas.  

 

Figura 5.14 –Cavidade em canga detrítica. A) Fotografia; B) Imagem de infravermelho termal da mesma cavidade. 
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5.5 – CARACTERIZAÇÃO DAS CANGAS DE CAPÃO XAVIER  

5.5.1 – Microscopia óptica 

Amostra D1: Canga detrítica 

A assembleia mineral é composta essencialmente por hematita e goethita. O arcabouço é 

constituído por grãos subarredondados a angulosos, não orientados, com tamanhos entre 0,1 mm e 1,2 

cm. A hematita ocorre principalmente como grãos placóides ou disformes (Figura 5.15A); a goethita é 

encontrada como produto de alteração dos grãos de hematita e é também o principal constituinte da 

matriz, que pode ser localmente orientada (Figura 5.15B). O cimento é essencialmente goethítico, de 

tonalidade amarelo-avermelhada, encontrado dentro de poros, mas também os bordejando (Figura 

5.15C). Há recristalizações de hematita sob a forma de uma micromassa acinzentada disforme 

bordejando grãos de goethita (Figura 5.15D). Há porosidade intra e intergranular, esta última do tipo 

cavitária (Figura 5.15E) e canais, o tipo mais raro nesta seção delgada (Figura 5.15F). Os poros são 

majoritariamente desconectados (Figura 5.15E).  
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Figura 5.15 – Fotomicrografias de canga detrítica (amostra D1). A) Grãos de hematita e matriz goethítica, RP; B) 

Hematitas alteradas e goethita na matriz, RC; C) Cimento goethítico, RC; D) Micromassa de hematita bordejando 

goethita, RP; E) Poros cavitários, TP; F) Canal em cimento goethítico, RC. Hem: hematita; Gth: goethita; RP: luz 

refletida plano-polarizada; RC: luz refletida com polarizadores cruzados; TP: luz transmitida plano-polarizada. 

Amostra DE1: Canga estruturada com estrutura alterada 

A seção delgada foi extraída da amostra da Figura 5.6B (DE1), cujo arcabouço é constituído por 

hematita, gibbsita e fragmentos de formação ferrífera, com tamanhos entre 0,1 mm e 2 cm.  A gibbsita 

possui orientação em algumas porções (Figura 5.16A) e está presente também como agregados ao redor 

de poros (Figura 5.16B) e de grãos de hematita, que são subarredondados a angulosos, assim como os 

fragmentos de formação ferrífera.  

A matriz, de tonalidade amarela, é predominantemente goethítica e a quantidade de cimento, 

também de composição goethítica, é pequena. Há muitos poros cavitários (Figura 5.16C). Observa-se 
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também a presença de goethita (tons amarelos) envolvendo grãos de hematita e de canais (Figura 5.16D), 

alguns com mais de 200µm de diâmetro (Figura 5.16E). Destaca-se uma quantidade considerável de 

poros cavitários desconectados na matriz e no cimento (Figura 5.16F). 

É importante ressaltar que a orientação da gibbsita é claramente não tectônica, já que há grãos 

orientados e não orientados desse mineral.  

 

Figura 5.16 – Fotomicrografias de canga estruturada com estrutura parcialmente transformada em detrítica 

(amostra DE1). A) Gibbsitas orientadas e poro cavitário, TP; B) Gibbista bordejando poro cavitário, TP; C) Poros 

cavitários desconectados, TP; D) Poro do tipo canal e hematita alterada, RC; E) Canal largo e gibbsita, TP; F) 

Poros cavitários desconectados no cimento, RC. Hem: hematita; Gth: goethita; Gbs: gibbsita; RC: luz refletida 

com polarizadores cruzados; TP: luz transmitida plano-polarizada. 
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Amostra E1: Canga estruturada  

Esta amostra apresenta foliação e seu arcabouço é composto por fragmentos subangulosos a 

angulosos de formação ferrífera e de hematita alterada com tamanhos entre 0,2 mm e 1,8 cm (Figura 

5.17A). Há pouquíssima matriz, cujos constituintes são grãos de hematita parcial a totalmente alterados 

para goethita; o cimento é goethítico, de tonalidade amarelo-avermelhada (Figura 5.17B). Embora haja 

poros cavitários desconectados (Figura 5.17F), nota-se uma quantidade considerável deles que é 

conectada (Figura 5.17C), o que é raro nas seções delgadas D1 e DE1; há também um maior número de 

canais (Figuras 5.17C e 5.17D). Há alguns canais bordejados por cimento laminado paralelos à foliação 

(Figura 5.17E). Essa estrutura não é nítida em toda a seção delgada, embora seja evidente em amostra 

de mão. Isso se deve provavelmente ao tamanho dos constituintes.  

 

Figura 5.17 – Fotomicrografias de canga estruturada (amostra E1). A) Hematitas alteradas, RC; B) Cimento 

goethítico, RC; C) Poros cavitários, RC; D) Canais em poro cavitário, RC; E) Poro alongado bordejado por cimento 

laminado, RC; F) Poros cavitários desconectados, TP. Hem: hematita; Gth: goethita; RC: luz refletida com 

polarizadores cruzados; TP: luz transmitida plano-polarizada. 
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Amostra E2: Canga estruturada  

Esta amostra é muito similar à amostra E1: possui fragmentos subangulosos a angulosos de 

formação ferrífera e de hematita alterada (0,4 mm a 2,3 cm) dispostos segundo uma orientação 

preferencial. Assim como em E1, a porosidade é consoante à foliação em alguns locais (Figura 5.18A). 

Há porosidade intra e intergranular, esta última do tipo cavitária (Figura 5.18B) e canais (Figura 5.18C). 

Há também poros bordejados por cimento laminado (Figura 5.18D), canais conectados (Figura 5.18E) 

e fissuras (porosidade planar) conectadas em ângulos de aproximadamente 90º (Figura 5.18F).  

  

Figura 5.18 – Fotomicrografias de canga estruturada (amostra E2). A) Poros orientados, TP; B) Poros cavitários 

desconectados, TP; C) Poro cavitário e canal em cimento goethítico, RC; D) Poro alongado bordejado por cimento 

laminado, RC; E; Canais conectados, RC; F) Fissuras conectadas, RC. Hem: hematita; Gth: goethita; RC: luz 

refletida com polarizadores cruzados; TP: luz transmitida plano-polarizada. 
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5.5.2 – Difração de raios X 

As cangas submetidas às análises por difração de raios X provêm das mesmas amostras que 

foram utilizadas para confeccionar as seções delgadas. A aplicação desta técnica analítica revelou que 

as quatro amostras não apresentam variações mineralógicas significativas entre si. Não obstante, nota-

se que o exemplar DE1 apresenta um difratograma nitidamente menos definido que os demais. Todas as 

amostras possuem hematita e goethita e se diferenciam por conterem ou não quartzo e gibbsita: 

➢ Amostra D1 (canga detrítica): hematita, quartzo e goethita (Figura 5.19A). 

➢ Amostra DE1 (canga estruturada alterada): hematita, goethita e gibbsita (Figura 5.19B). 

➢ Amostra E1 (canga estruturada): hematita, quartzo e goethita (Figura 5.19C). 

➢ Amostra E2 (canga estruturada): hematita e goethita (Figura 5.19D). 

 

Figura 5.19 – Difratogramas das cangas. A) Canga detrítica (amostra D1); B) Canga estruturada alterada com 

estrutura similar à detrítica (amostra DE1); C) Canga estruturada (amostra E1); D) Canga estruturada (amostra 

E2).  

 

5.5.3 – Espectroscopia Raman 

Entre as 6 amostras submetidas à análise por este método analítico, 2 são cangas detríticas (D1 

e DSET19), 1 é canga estruturada alterada com estrutura similar à detrítica (DE1), 2 são cangas 

estruturadas (E1 e EM) e a amostra (SS) provém de um corpo de canga sotoposto a uma camada de 

seixos ferruginosos com aproximadamente 10 cm de espessura. Os espectros Raman de cada amostra 

são descritos a seguir, acompanhados das referências utilizadas para interpretar os picos de cada gráfico:  
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➢ D1 (Figura 5.20A) provém da mesma amostra de canga detrítica que foi utilizada para 

confeccionar a seção delgada D1 e o pó analisado por difração de raios X também com esta 

identificação. A espectroscopia Raman detectou picos associados à hematita, goethita, magnetita 

e quartzo (Kingma & Hemley 1994, Testa-Anta et al. 2019, RRUFF); 

➢ A amostra DSET19 (Figura 5.20B), também de canga detrítica, possui picos em comum com 

quartzo, gibbsita e magnetita; possivelmente goethita (Huneke et al. 1980, Islam & Datchi 2015, 

Testa-Anta et al. 2019, RRUFF); 

➢ DE1 (Figura 5.20C) provém da mesma amostra que foi utilizada para confeccionar a seção 

delgada DE1 e o pó analisado por difração de raios X também com esta identificação. Esta canga 

estruturada alterada com estrutura similar à detrítica apresenta picos correspondentes a quartzo, 

hematita e magnetita (Testa-Anta et al. 2019, RRUFF); 

➢ As amostras de canga estruturada têm em comum picos que rementem à hematita, magnetita e 

goethita, porém, a E1 (Figura 5.20D) apresenta um pico correspondente a quartzo e a EM 

(Figura 5.20E) possui um pico relacionado à moscovita (Verble 1974, Testa-Anta et al. 2019, 

RRUFF). As rochas da Formação Cauê podem apresentar sericita (Spier et al. 2007), uma 

variedade fina da moscovita. Por conseguinte, é provável que a lixiviação desse filossilicato 

durante a alteração dos itabiritos tenha sido incompleta e, eventualmente, uma certa quantidade 

dele tenha se recristalizado; 

➢ A amostra SS (Figura 5. 20F) apresenta picos associados à hematita, à magnetita e ao quartzo 

(Testa-Anta et al. 2019, RUFF). 
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Figura 5.20 – Espectros Raman de amostras de canga. A) Amostra D1; B) Amostra DSET19; C) Amostra DE1; 

D) Amostra E1; E) Amostra EM; F) Amostra SS. 

 

5.5.4 – Porosidade Aparente 

O ensaio de porosidade aparente foi realizado em 8 amostras, quatro de cada tipologia de canga, 

e possibilitou a obtenção de 3 parâmetros: porosidade aparente, densidade aparente e absorção de água. 

Os resultados revelam que (Tabela 5.1): 
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➢ As cangas estruturadas são mais porosas que as cangas detríticas. Enquanto para as amostras 

desta tipologia obteve-se porosidade aparente mínima de 14,4% e máxima de 17,6%, para as 

cangas estruturadas os valores situam-se entre 20,8% e 24,4%. Este resultado corrobora o que 

foi observado ao microscópio óptico, onde se constatou um maior número de poros para as 

cangas estruturadas; 

➢ As taxas de absorção de água são superiores nas cangas estruturadas; 

➢ Algumas amostras de canga estruturada apresentam densidades levemente menores. 

Tabela 5.1- Valores de porosidade aparente, densidade aparente e absorção de água para cangas detríticas e 

estruturadas.  

Amostra Tipologia Porosidade aparente 

(%) 

Densidade aparente 

(Kg/m3) 

Absorção de água 

(%) 

1 Detrítica 17,6 3149,9 5,6 

2 Detrítica 16,1 3560,5 4,5 

3 Detrítica 16,6 3168,3 5,3 

4 Detrítica 14,4 3264,9 4,4 

5 Estruturada 21,2 3202,5 6,6 

6 Estruturada 23,4 3158,5 7,4 

7 Estruturada 24,4 2890,7 8,4 

8 Estruturada 20,8 2922,8 7,1 

 

5.5.5 – Percolação de Água em Amostras de Mão 

O experimento foi realizado em 4 amostras cúbicas de canga seca, sendo duas detríticas (DET1 

e DET2) e duas estruturadas (ET1 e ET2). Embora não tenha sido possível fazer cubos com dimensões 

idênticas, a variabilidade entre as arestas é pequena frente a discrepância dos resultados encontrados. A 

carga hidráulica inicial estabelecida sobre cada amostra foi de 1 cm e os resultados são apresentados a 

seguir. Salienta-se que as cangas estruturadas foram posicionadas de forma que a infiltração acontecesse 

paralelamente à foliação. 

A amostra DET1 é um cubo com 6 cm de aresta que, após receber a lâmina d’água, apresentou 

bolhas irrompendo de sua face superior (Figura 5.21A), indicando a expulsão de ar para infiltração da 

água. O primeiro indício de água foi visto no prato após 15 horas, o que sugere uma velocidade média 

de percolação equivalente a 1,1x10-6 m/s. Salienta-se que o volume de água presente no prato plástico 
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ao fim de 48 horas foi significativamente menor que aquele colocado no início do experimento. 

A amostra DET2, um cubo com 5,2 cm de aresta, também apresentou bolhas irrompendo de sua 

face superior (Figura 5.21B) após receber a lâmina d’água. Assim como a amostra DET1, o primeiro 

indício de água atingiu prato após quase 15 horas, o que implica uma velocidade média de 9,6x10-7 m/s. 

Outra similaridade com DET1 refere-se à quantidade de água presente no prato após 48 horas: um 

volume significativamente menor comparado ao que foi colocado inicialmente. 

A amostra ET1 é um cubo com 5,5 cm de aresta que, após receber a lâmina d’água, também 

apresentou bolhas irrompendo de sua face superior (Figura 5.21C). O primeiro e único indício de água 

no prato foi pouco maior que uma gota, isto é, ainda menor que os volumes observados para DET1 e 

DET2. Ele foi visto no prato após 3 horas do início do experimento, sugerindo velocidade média de 

5,1x10-6 m/s. 

A amostra ET2 é um cubo com 5,5 cm de aresta e poros do tipo canal na face superior (Figura 

5.21D). Após receber a lâmina d’água, apresentou infiltração rápida: a água surgiu em sua base após 5 

segundos (Figura 5.21E), em quantidade similar à lâmina d’água inicial. A velocidade média é, por 

conseguinte, 0,011 m/s. 

 

Figura 5.21 – Amostras utilizadas no experimento de percolação de água. A) Canga detrítica (DET1); B) Canga 

detrítica (DET2); C) Canga estruturada (ET1); D) Canga estruturada (ET2); E) Gotas de água na base de ET2. 

 O experimento evidenciou que: 

➢ A água demorou mais para infiltrar nas cangas detríticas e percolou mais lentamente por esta 
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tipologia, conforme mostram as velocidades médias calculadas; 

➢ A presença de macroporos (canais) na superfície da canga facilita a infiltração, pois a água 

chegou quase instantaneamente à base da amostra ET2; 

➢ Na ausência de descontinuidades abertas em superfície, a canga estruturada absorveu mais água 

que as detríticas, já que o volume de água que atingiu o prato da amostra ET1 foi menor que o 

volume que chegou ao prato das amostras de canga detrítica. Isso está em consonância com os 

resultados do ensaio de porosidade aparente. 

5.6 – INFILTRAÇÃO E PERCOLAÇÃO DE ÁGUA NAS CANGAS 

A caracterização do processo de infiltração nas cangas foi feita por meio de trabalhos de campo: 

ensaios de infiltração com o infiltrômetro de Cornell possibilitaram calcular as taxas de infiltração e 

levantamentos de eletrorresistividade mostraram, em perfil, a entrada de água nestes materiais. Foram 

realizados 20 ensaios de infiltração: 12 ensaios em cangas detríticas e 8 ensaios em cangas estruturadas. 

Executaram-se levantamentos de eletrorresistividade ao longo de 2 linhas em locais distintos, com 4 

seções multitemporais para cada linha. 

5.6.1 – Ensaios de Infiltração  

Entre os 12 ensaios realizados em cangas detríticas, 8 (66,67%) resultaram em curvas com 

configuração similar à do padrão clássico da curva de infiltração para solos: o valor inicial é o mais 

elevado da curva, que apresenta um decréscimo com tendência exponencial até adquirir uma taxa 

aproximadamente constante (Figura 5.22). Três ensaios (25%) apresentaram uma resposta atípica: o 

decréscimo exponencial da curva até atingir um valor mínimo foi seguido por um aumento irregular das 

taxas de infiltração de tal forma que, após 20 minutos ou mais, não se observou tendência de 

estabilização. O início do escoamento superficial deu-se entre 1min30s e 7min33s para as cangas 

detríticas; este largo intervalo é provavelmente função da porosidade destes materiais em superfície. 

O ensaio realizado no sopé da vertente sul (8,33%), onde a canga detrítica jaz sob 

aproximadamente 10 cm de seixos ferruginosos, apresentou o resultado mais anômalo dentre todos os 

que foram executados nesta tipologia: não houve escoamento superficial nem formação de lâmina 

d’água dentro do anel do infiltrômetro em 51 minutos de ensaio (ensaio 11, Figura 5.22). Ao remover a 

camada de seixos para avaliar a canga subjacente, verificou-se que ela é mais macia que as cangas 

expostas em superfície, pois desmantela-se facilmente ao golpe do martelo estratigráfico. A saturação 

mais contínua desta canga subjacente pode ter facilitado a lixiviação parcial do ferro, tornando-a mais 

branda. É provável que tenha ocorrido fluxo lateral da água pela camada de seixos soltos ou talvez maior 

infiltração pela canga mais branda. 
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Os 8 ensaios cujas curvas apresentaram um padrão próximo ao padrão clássico de curvas de 

infiltração permitem estimar um valor médio para a taxa de infiltração básica (TIB) nas cangas detríticas. 

Todos os segmentos de curva com tendência à estabilização estão situados abaixo da linha tracejada 

(Figura 5.22) e os valores que lhes correspondem foram utilizados para calcular a TIB média para esta 

tipologia, resultando em 0,017 cm/min, o que equivale a 2,8 x 10-6 m/s. Considerando a média da 

precipitação simulada (0,32 cm/min), a TIB média para as cangas detríticas corresponde a 5,3% da 

precipitação. 

 Dos 8 ensaios realizados em cangas estruturadas, 7 (87,5%) apresentam similaridades no 

formato das curvas: o valor inicial é a taxa máxima, que é seguida por um decréscimo aproximadamente 

exponencial. Entretanto, contrariamente ao padrão esperado para as curvas de infiltração, tal decréscimo 

não é seguido por uma tendência a assumir um valor constante ou quase constante.  

A partir do ponto mínimo do segmento que representa o decréscimo exponencial, a curva 

assume um comportamento ondulatório (Figura 5.23), cuja frequência e amplitude variam de curva para 

curva, mas com uma característica em comum: este comportamento, uma vez iniciado, persistiu até o 

fim dos ensaios. Isso mostra a dificuldade para se estabelecer uma TIB para as cangas estruturadas, pois 

as curvas evidenciam claramente que as taxas de infiltração diminuem e aumentam ao longo do tempo.  

Apesar disso, é possível estabelecer uma taxa de infiltração básica média por meio dos 

segmentos de curva que apresentam o padrão ondulatório, limitados no gráfico pela linha preta tracejada 

(Figura 5.23). Esta TIB média é 0,05 cm/min (8,3 x 10-6 m/s), aproximadamente 3 vezes superior à 

obtida para as cangas detríticas. Considerando a média da precipitação simulada (0,32 cm/min), a TIB 

média para esta tipologia de canga corresponde a 15,6% da precipitação. 

Outra particularidade das cangas estruturadas diz respeito ao escoamento superficial, cujo início 

é mais demorado: para os 7 ensaios já mencionados, o início mais rápido deu-se em 2 minutos e para 

um único caso. Os outros 6 ensaios só apresentaram escoamento superficial após, no mínimo, 3 minutos, 

podendo demorar até 9 minutos. Isso é compreensível ao considerar sua porosidade, superior à 

porosidade das cangas detríticas, conforme revelou o ensaio de porosidade aparente. 

 O ensaio 1 (Figura 5.23) em canga estruturada sobressai-se pelo formato da curva. Ele foi 

realizado em um local onde havia uma fina camada de solo (aproximadamente 2 cm) sobre a canga 

estruturada e apresentou o mais demorado início de escoamento superficial (12min20s). É possível que 

tenha havido migração lateral de água nesse solo e que essa seja a causa do início demorado do 

escoamento superficial. 
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Figura 5.22 – Resultados dos ensaios de infiltração em cangas detríticas. Abaixo da reta preta tracejada estão os 

seguimentos cujos valores foram utilizados no cálculo da TIB média. 

 

Figura 5.23 – Resultados dos ensaios de infiltração em cangas estruturadas. Abaixo da reta preta tracejada estão 

os seguimentos cujos valores foram utilizados no cálculo da TIB média. 

 Elaboraram-se também gráficos para a infiltração, chuva e escoamento superficial acumulados 

com dados de um ensaio que representasse o comportamento de cada tipologia (utilizados no cálculo da 
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TIB). No início dos ensaios (0 a 3 minutos), toda a chuva simulada infiltrou em ambas as tipologias de 

canga; entre 3 e 6 minutos, a maior parte dela infiltrou. Isso revela que, em eventos pluviais de pequeno 

volume, praticamente toda a água infiltraria nas cangas. A infiltração acumulada é menor para as cangas 

detríticas (Figura 5.24), com máximo de 1,38 cm (13,8 mm) ao fim do ensaio, equivalente a 13% da 

chuva acumulada (106 mm). Para as cangas estruturadas (Figura 5.25), esse valor chega a 2,34 cm (23,4 

mm), correspondente a 31% da chuva acumulada (76,1 mm). O escoamento superficial é diretamente 

proporcional à chuva acumulada para a tipologia detrítica. Nas cangas estruturadas, essa relação de 

proporcionalidade não é exata: há suaves decréscimos e aumentos na curva de escoamento superficial 

acumulado. Esse comportamento pode ser provocado por planos de foliação e macroporos, que facilitam 

a infiltração e, por conseguinte, fazem com que uma parcela menor da chuva se torne escoamento 

superficial quando a água chega a eles. 

 

Figura 5.24 – Infiltração, chuva e escoamento superficial acumulados para canga detrítica. 

 

Figura 5.25 – Infiltração, chuva e escoamento superficial acumulados para canga estruturada. 
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5.6.2 – Levantamentos de Eletrorresistividade 

As seções de eletrorresistividade nas cangas foram obtidas ao longo de duas linhas de 20 m 

cada, denominadas linhas de eletrorresistividade A e B (Figura 5.26). Elas foram situadas, 

respectivamente, em canga detrítica e em canga estruturada. Os levantamentos foram feitos 

ortogonalmente às curvas de nível e, como os desníveis eram pequenos, não foram feitas correções 

topográficas nas seções invertidas. Levantaram-se 4 seções de eletrorresistividade em cada uma destas 

linhas nos seguintes estágios temporais: 

➢ Seção background: medidas efetuadas na canga em condições naturais, tendo-se apenas 

molhado pontualmente a massa condutora para melhorar a aquisição dos dados.  

➢ Seção t0: medidas efetuadas imediatamente após despejar solução salina (água e cloreto de 

sódio-NaCl) nas estruturas relevantes de cada seção. 

➢ Seção t1: medidas efetuadas 1h30min após a seção t0. 

➢ Seção t2: medidas efetuadas 3 horas após a seção t0. 

 

 

Figura 5.26 – Localização das linhas de eletrorresistividade A e B. Fonte: a autora.  

As características da canga ao longo de ambas as linhas de eletrorresistividade são apresentadas 

a seguir, assim como a descrição e interpretação das seções obtidas. 
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Linha de eletrorresistividade A 

A linha de eletrorresistividade A foi inteiramente posicionada em canga detrítica, situada em 

média vertente com declividade de aproximadamente 20º. O primeiro eletrodo foi fixado na origem 

métrica da seção, isto é, no marcador 0 m da trena, a montante; o último eletrodo, na posição 19 m, a 

jusante, com um desnível de aproximadamente 7 metros. A canga detrítica neste local é suportada por 

clastos subarredondados a angulosos de diferentes granulometrias, firmemente cimentados. Bolsões 

rasos de solo são comuns e são reconhecidos em campo pela vegetação mais abundante em relação à 

vegetação rasteira incipiente sobre as cangas. Próximo à posição 6,00 m, registrou-se uma cavidade de 

aproximadamente 12 cm de diâmetro (Figura 5.27) e, pelo menos, 30 cm de profundidade. A solução 

saturada de sal (20 litros) foi injetada nesta cavidade e um volume menor (5 litros) foi despejado na 

posição 16 m, onde há uma fina camada de solo argilo-arenoso. 

 

 

Figura 5.27 – Cavidade posicionada próximo aos marcadores 6,00 e 7,00 m na linha de eletrorresistividade A.  

A seção background (Figura 5.28A) revela a presença de uma zona de baixas resistividades (< 541 

ohm.m) entre 0,25 m e 1,27 m, aproximadamente. Ela é mais perceptível entre as posições 1,00 m a 3,00 

m, 5,00 m a 10,00 m e 14,00 m a 15,00 m. A morfologia sub-horizontal sugere que se trate de uma zona 

carstificada superficial com certa umidade nas paredes. A umidade justifica-se pelo fato de o 

levantamento ter sido feito no período chuvoso (outubro), com chuvas nos dias anteriores à sua 

execução, e por condensação de neblina, comum nesses terrenos elevados (Baêta 2012). Entre 11,00 m 

e 14,00 m há uma zona de baixa resistividade (< 1629 ohm.m) a partir e 1,85 m de profundidade e sua 

morfologia subarredondada permite supor tratar-se de uma cavidade.  

A seção t0 (Figura 5.28B) representa a condição da canga imediatamente após a injeção da solução 

salina na cavidade (6,00 m) e na posição 16,00 m. Não há alterações significativas comparativamente à 

seção background. Contudo, nota-se um rearranjo dos valores de resistividade a profundidades 
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inferiores a 1,27 m entre as posições 5,00 m e 9,00 m, aproximadamente. Trata-se provavelmente de 

uma consequência da entrada da solução salina na cavidade pois, devido à condutividade muito mais 

alta da solução em relação à canga, pode ter havido uma concentração das linhas de fluxo elétrico no 

caminho de percolação de água e uma dispersão destas nos trechos de canga, aumentando-se o contraste 

entre altos e baixos resistivos. Contudo, neste levantamento não houve tempo para a solução atingir 

grandes distâncias. 

A seção t1 (Figura 5.28C) mostra a distribuição da solução salina ao longo da zona carstificada 

superficial. Parte da solução direcionou-se para jusante (NNE) e adentrou na provável cavidade mais 

profunda; outra parte dirigiu-se para SSW, para uma porção superficial da zona carstificada entre as 

posições 5,00 m e 6,00 m. O decréscimo da resistividade da canga entre as posições 1,00 m e 3,00 m a 

partir de 1,85 m de profundidade pode também ter sido ocasionado pela chegada de solução salina a este 

local. Embora a rota de fluxo não esteja clara na seção, é preciso ter em mente que a dinâmica hídrica 

se processa em 3 dimensões e que a seção de eletrorresistividade é um perfil 2D. Por conseguinte, existe 

a possibilidade de a rota de fluxo para este local situar-se fora da área monitorada na seção.  

A seção t2 (Figura 5.28D) ilustra a continuidade da percolação da solução salina ao longo da zona 

de carstificação. Sua conexão interna é evidenciada até 1,27 m de profundidade, entre as posições 5,00 

m e 9,00 m. Os valores de resistividade na cavidade próximo à posição 12,00 m sugerem que a água que 

estava nela infiltrou para profundidades maiores, o que configura um indício de que a zona de 

carstificação neste local seja mais profunda. Há ainda uma pequena região de baixas resistividades entre 

as posições 14,00 m e 15,00 m aproximadamente. É possível propor duas hipóteses para sua existência: 

➢ Produto da infiltração da solução salina despejada na posição 16,00 m; 

➢ Produto da solução salina injetada na cavidade superficial e que percolou pela zona de 

carstificação até atingir este local. 

A segunda hipótese parece mais provável devido à ausência de indícios de anomalias de baixa 

resistividade neste local na seção t1 e devido à redução da resistividade da canga nas áreas adjacentes a 

este local (sentido SSW).
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Figura 5.28 – Seções de eletrorresistividade invertidas obtidas na linha de eletrorresistividade A. A) Seção background; B) Seção t0; C) Seção t1; D) Seção t2. As setas nas 

seções t1 e t2 indicam possíveis rotas de fluxo. Cav?:  possível cavidade.
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Linha de eletrorresistividade B 

A linha de eletrorresistividade B foi posicionada em uma canga estruturada que se encontrava 

parcialmente alterada, situada em alta vertente com cerca de 8º de declive. A linha, de 20 m de 

comprimento e com aproximadamente 3 m de desnível entre a origem, a SE, e o término, a NW, foi 

levantada ortogonalmente às curvas de nível. Ela foi posicionada próximo à escarpa onde foram 

identificadas juntas de alívio de tensão subparalelas à quebra de relevo. A alteração da canga oblitera 

parcialmente a foliação, que se encontra dobrada e com mergulhos médios a altos.  

O início da linha, à montante, é caraterizado por canga estruturada alterada bordejada por 

vegetação de pequeno porte (orquídeas). A partir da posição 1 m há seixos cobrindo uma fina camada 

de solo, com espessura inferior a 1 cm, sobre a canga. Existe uma cavidade controlada por fraturas, 

possivelmente juntas de alívio, entre as posições 7,00 m e 7,30 m aproximadamente; ela possui pelo 

menos 1 m de profundidade e está preenchida por vegetação de pequeno porte (Figura 5.29A). Nesta 

cavidade foram despejados 30 litros de solução salina. A partir de 9,00 m, há solo com vegetação 

escassa, bordejado por canga estruturada alterada com pequenos orifícios em superfície. Entre 10,00 m 

e 13,00 m a canga apresenta foliação bem preservada. Na posição 12,00 m, há uma fratura preenchida 

por solo e, próximo à posição 13,00 m, há uma junta de alívio. A partir de então, há apenas canga 

estruturada alterada com ocorrência localizada de solo e vegetação incipiente associada. Em 15,00 m a 

canga é seccionada por outra junta de alívio, que formou um degrau de abatimento subparalelo ao limite 

da escarpa (Figura 5.29B); esta estrutura recebeu em torno de 5 litros de solução salina. 

  

Figura 5.29 – Estruturas na linha de eletrorresistividade B. A) Cavidade delimitada pela linha tracejada vermelha 

(entre 7,00 m e 7,30 m), com vegetação no interior; B) Degrau de abatimento (posição 15,00 m) em junta de tração 

subparalela à escarpa. 

A seção background (Figura 5.30A) em canga estruturada não apresenta indícios de zonas de 

carstificação sub-horizontais, como foi o caso para a canga detrítica. Observam-se três regiões com 
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baixas resistividades, cuja umidade, assim como no caso da linha de eletrorresistividade A, pode ser 

consequência das chuvas que precederam o trabalho de campo ou de condensação de neblina: 

➢ Uma região semicircular a partir de 1,85 m de profundidade, entre as posições 5,00 m e 9,00 m, 

com resistividades inferiores a 1629 ohm.m). A morfologia sugere que se trata de uma cavidade, 

aparentemente conectada à cavidade superficial onde foi despejada solução salina. 

➢ Duas pequenas áreas com resistividades relativamente baixas (< 4909 ohm.m) entre 13,00 m e 

18,00 m, possivelmente produto de processos cársticos e/ou juntas de alívio. 

A seção t0 (Figura 5.30B) apresenta uma feição de baixa resistividade (< 1629 ohm.m) em forma 

de ampulheta imediatamente abaixo da cavidade superficial, refletindo a transmissão de água em seu 

interior. O fato de os menores valores de resistividade concentrarem-se na porção basal da feição 

configura uma evidência da alta velocidade da infiltração. Observou-se um decréscimo de resistividade 

próximo ao marco de 15,00 m, coincidente com a localização da junta de alívio com degrau de 

abatimento. Isso prova que esta feição também é um caminho preferencial de fluxo. A morfologia da 

zona de baixas resistividades sob este desnível sugere que a infiltração aconteça vertical e 

horizontalmente, conforme indicam as setas nesta seção: a infiltração é rápida, porém, é menos veloz 

que na cavidade próximo à posição 7,00 m. 

Na seção t1 (Figura 5.30C), não se observa a feição em forma de ampulheta nitidamente. Isso 

sugere que, durante este tempo, a solução salina despejada na cavidade foi transmitida para 

profundidades maiores, assim como a água infiltrada no degrau na posição 15,00 m. É importante 

mencionar que, entre o levantamento das seções t0 e t1, houve uma precipitação de pequena intensidade 

e curta duração (aproximadamente 15 minutos). Esta chuva é a provável causa da anomalia de baixa 

resistividade (<540 ohm.m) situada abaixo da cavidade, onde parte da chuva provavelmente se 

acumulou após incidir na vegetação e infiltrar. Tal precipitação provavelmente ocasionou a redução da 

resistividade da canga em outros locais da seção. 

Na seção t2 (Figura 5.30D), observa-se novamente a feição em forma de ampulheta. O intervalo 

entre o levantamento das seções t1 e t2 foi marcado por uma chuva forte e com duração superior a 30 

minutos. Esta precipitação ocasionou o reaparecimento da referida feição, pois, considerando o volume 

precipitado, a duração da chuva e o fato de que a seção t2 foi levantada imediatamente após seu término, 

a água pluvial ainda estava infiltrando e não havia sido inteiramente transmitida para níveis mais 

profundos. Não se observa anomalia de baixa resistividade na posição 15,00 m, onde se situa o degrau.  
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Figura 5.30 – Seções de eletrorresistividade invertidas obtidas na linha geofísica B. A) Seção background; B) Seção t0; C) Seção t1; D) Seção t2. As setas nas seções t0, t1 e t2 

indicam possíveis rotas de fluxo. Cav: cavidade



 

 

CAPÍTULO 6 

DISCUSSÕES 

6.1 – A GERAÇÃO DAS CANGAS DE CAPÃO XAVIER 

As duas tipologias de canga identificadas na área de estudos são produto de processos genéticos 

distintos, porém, guardam entre si uma correlação. 

As cangas estruturadas são autóctones e formadas pelo intemperismo das formações ferríferas 

bandadas (BIF), que lhes retirou sílica e elementos de maior mobilidade, mantendo, porém, sua 

estrutura. Esta tipologia herdou a foliação das BIF que, não obstante, pode apresentar-se obliterada por 

processos biogeoquímicos posteriores (vide Figura 5.5B), comuns nas cangas (Monteiro et al. 2014). 

Estas cangas constituem maciços estáveis nos platôs e áreas de baixo declive adjacentes. A foliação que 

herdaram apresenta diferentes direções, em consequência de dobras de dimensões variadas, métricas a 

submétricas (vide Figura 5.5C), e mergulhos intermediários a altos. Esses mergulhos fazem com que as 

cangas desta tipologia apresentem rugosidade superficial paralela à foliação na área de estudos. Em 

outros locais do Quadrilátero Ferrífero, onde a foliação da canga estruturada é subparalela à encosta 

(como nos hogbacks da Serra do Gandarela), a superfície não é rugosa.  

Famílias de fraturas seccionam as cangas estruturadas, com destaque para aquelas subparalelas 

à foliação. Imediatamente a montante de quebras de relevo ou de escarpas, há juntas subparalelas às 

curvas de nível. Este subparalelismo e o fato de frequentemente se mostrarem abertas e às vezes com 

degraus de abatimento (Figura 5.29B) indicam tratar-se de juntas de alívio de tensão, que constituem 

ótimos caminhos para entrada de água. Este tipo de juntas já havia sido descrito em cangas por Maurity 

(1995) e Piló & Auler (2005, 2009). A elevada amplitude térmica característica dessas áreas com cangas 

(Jacobi et al. 2007) também tende a favorecer a formação de juntas por mecanismos de expansão e 

contração, uma hipótese que requer mais estudos.  

As cangas detríticas, por outro lado, são alóctones, o que é comprovado pelas seguintes 

observações de campo: diversidade de constituintes (fragmentos de formação ferrífera, hematita, quartzo 

e canga) e presença, em alguns locais, de planos de acamamento subparalelos à superfície. Dutra (2017) 

descreveu um perfil de canga detrítica na Serra do Gandarela formado por várias camadas superpostas 

com textura e estruturas distintas, evidenciando diferentes eventos de sedimentação. O fato de algumas 

cangas detríticas da área de estudos apresentarem clastos de canga estruturada atesta sua gênese 

posterior. Esta relação genética é corroborada pelos estudos de Spier et al. (2019). A grande variação 

granulométrica observada nesta tipologia aliada à textura de seus clastos (subarredondados a angulosos, 

com predomínio de subangulosos) sugerem um agente de transporte pouco seletivo a partir de uma área-

fonte próxima que, considerando as características locais, é a gravidade. Todavia, definir a gravidade 
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como único agente de transporte implicaria atribuir às cangas detríticas natureza coluvionar, porém, 

colúvios não possuem delgados planos de acamamento. Por conseguinte, é provável que os clastos desta 

tipologia de canga tenham sido transportados por ação conjunta de gravidade e fluxos hídricos, o que os 

classificaria como colúvios-alúvios. Durante os trabalhos de campo, verificou-se que chuvas 

prolongadas e de alta intensidade provocam um expressivo escoamento superficial, com elevada 

capacidade de transporte, o que justificaria eventual contribuição aluvial para a tipologia detrítica. Assim 

como nas cangas estruturadas, as juntas de alívio de tensão são comuns em canga detrítica, 

imediatamente a montante de quebras de relevo e de escarpas. 

É importante ressaltar a presença de cangas detríticas já em alta vertente, próximo às cangas 

estruturadas (oeste do platô maior, vide Figuras 5.7, 5.8 e 5.9) e há duas hipóteses que podem explicar 

essa localização. A primeira seria a presença de juntas próximo às quebras de relevo, que facilitaram a 

fragmentação e alteração da canga estruturada, cujos fragmentos podem ser cimentados (vide Figura 

5.6A). A segunda seria a degradação in situ da canga estruturada: as reações químicas associadas 

envolveriam dissolução de minerais, cimentação, alteração da porosidade e perda da foliação, gerando 

uma canga pseudodetrítica (vide Figura 5.6B). Essa nova canga teria uma estrutura similar à de uma 

canga detrítica, entretanto, careceria de fragmentos externos. Ambas as hipóteses são plausíveis e as 

cangas derivadas podem coexistir lateralmente. 

Apesar dos processos genéticos distintos, classificar as tipologias de canga em campo a partir 

exclusivamente da observação de sua estrutura superficial pode gerar equívocos. Prova disso é o 

matacão pseudodetrítico amostrado na baixa vertente sudoeste da área de estudos (amostra DE1, vide 

Figura 5.6B). Sua superfície aparentava estrutura detrítica, porém, o corte da amostra revelou a canga 

estruturada apenas alguns centímetros abaixo de seu topo. Este matacão comprova que um corpo de 

canga estruturada pode assumir parcialmente estrutura de canga detrítica apenas pela alteração in situ 

da tipologia estruturada, sem envolver aporte de clastos externos. 

Não se pode deixar de mencionar a camada de seixos ferruginosos encontrada na baixa vertente 

sul. É provável que seu maior grau de arredondamento seja produto de reações físico-químicas e não de 

transporte por agente hídrico, já que os cursos d’água da área de estudos são efêmeros e que a distância 

entre o platô maior e este local é inferior a 700 m. Uma distância dessa magnitude dificilmente causaria 

a abrasão necessária para produzir o grau de arredondamento desses seixos. Entretanto, se essas 

possíveis reações físico-químicas aconteceram já nesse local ou à montante, previamente ao transporte, 

são hipóteses que ainda precisam de confirmação. Não obstante, o mais importante é que, se esses seixos 

forem cimentados, uma canga detrítica pode ser produzida e sua textura será diferente das cangas 

detríticas analisadas em razão do maior arredondamento dos clastos. Ou seja, caso esses seixos sejam 

cimentados, a canga formada terá estrutura conglomerática, não brechóide.  
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De tudo o que foi exposto acima sobre os processos genéticos relacionados às cangas de Capão 

Xavier, podem-se propor 4 modelos genéticos para elas, aqui denominados Modelos I, II, III e IV 

(Tabela 6.1).  

Tabela 6.1: Modelos genéticos propostos para as cangas de Capão Xavier. 

Modelo Natureza Características do processo Características da canga 

I Autóctone Intemperismo das BIF, lixiviação 

de sílica e elementos mais 

móveis, manutenção da foliação 

Canga estruturada, sem clastos, com 

superfície rugosa em razão da 

foliação com mergulhos médios a 

altos 

II Alóctone Transporte coluvial-aluvial  Canga detrítica com acamamento 

em alguns locais e clastos de 

diversos tamanhos, 

subarredondados a angulosos 

III Pseudodetrítica Alteração in situ da canga 

estruturada, sem clastos externos  

Canga recimentada pseudodetrítica 

com fragmentos remanescentes de 

si mesma; possível aporte de 

soluções ferruginosas externas 

IV Alóctone 

recente 

Transporte gravitacional, como 

nos sopés das escarpas, e 

coluvial-aluvial nas baixas 

vertentes  

Friável, fragmentos ainda não 

totalmente cimentados, com 

vegetação arbórea nas rampas com 

depósitos de tálus 

 Utilizando as coordenadas dos pontos cuja tipologia foi catalogada em campo, as características 

geomorfológicas da área, bases geológicas de CPRM (2020) e imagens do Google Earth, onde a foliação 

das cangas estruturadas é muitas vezes visível e onde é possível identificar diferentes portes de 

vegetação, foi possível delimitar áreas de ocorrência de cangas estruturadas e detríticas. Manteve-se a 

classificação de CPRM (2020) para as áreas onde o reconhecimento da tipologia foi impossibilitado 

pelas condições de acesso ou pelo porte da vegetação. Ressalta-se que os contatos são inferidos e o mapa 

confeccionado (Figura 6.1) pode ser utilizado como um guia para um mapeamento de detalhe. 

 Observa-se que os platôs não são inteiramente dominados por cangas estruturadas. No platô que 

ocupa a porção centro-oeste da área de estudos, cangas detríticas bordejam as estruturadas, conforme já 

mencionado. Há cangas estruturadas também no extremo noroeste da área, em um local elevado (altitude 

superior a 1460 m) com curvas de nível espaçadas (baixa declividade, vide Figuras 5.7 e 5.9). 
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Figura 6.1 – Mapa das tipologias de canga de Capão Xavier. Modificado de CPRM (2020) e drenagens extraídas 

da topografia LiDAR. 

 Um aspecto muito importante em alguns trechos com afloramento de cangas detríticas em baixa 

vertente ou em baixos topográficos é que elas podem conter camadas argilosas em subsuperfície. Os 

testemunhos de sondagem atestaram que estas camadas podem ter até 22 m de espessura 

aproximadamente (vide Figura 5.2) nas proximidades da mina de Capão Xavier. Uma vez que a 

existência de cavidades e de feições de subsidência nos arredores Capão Xavier já é consagrada na 

literatura (Piló & Auler 2005, Jacobi et al. 2007, CECAV 2020) e que estas estruturas foram 

identificadas nos trabalhos de campo, deduz-se que possa existir uma correlação entre o material 

argiloso e processos de carstificação pretéritos. Apresentam-se duas hipóteses para explicar a existência 

destas camadas argilosas. Tais hipóteses, entretanto, precisam de ser validadas em estudos posteriores: 

➢ Hipótese 1: os níveis argilosos podem ser resultado da deposição de sedimentos finos em 

depressões, a exemplo de dolinas ou suaves depressões identificadas nos trabalhos de campo, 

algumas das quais acumulam água no período chuvoso. Dolinas similares foram observadas por 
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Maurity (1995) em Carajás. No caso das argilas amostradas pelos testemunhos de sondagem, 

teria havido subsidência da canga detrítica e a depressão gerada acumulou os sedimentos finos. 

A argila acumulada teria sido, então, soterrada por níveis mais jovens de canga detrítica.  

➢ Hipótese 2: os níveis argilosos podem ter se acumulado em cavidades oclusas após chegar a elas 

por descontinuidades conectadas à superfície da canga. Segundo Piló & Auler (2009), as 

cavidades em canga podem abrigar sedimentos alóctones, que são geralmente mais finos e 

avermelhados e chegam às cavidades por meio de canalículos. Embora não se possa descartar 

esta hipótese, ela é menos provável porque o volume de argila amostrado nos testemunhos de 

sondagem é muito grande em comparação aos canalículos, cuja dimensão é, em geral, de alguns 

centímetros e que provavelmente só transportariam tais sedimentos durante eventos pluviais. 

O modelo genético proposto por Spier et al. (2019) para as cangas do Quadrilátero Ferrífero 

corrobora em cruciais aspectos os resultados deste trabalho: a precedência temporal das cangas 

estruturadas, a presença de uma fina camada de solo em alguns locais e o colapso das cangas.  

 Esta pesquisa confirmou que o perfil de cangas é mais espesso em média e baixa vertentes e 

menos espesso em alta vertente e platôs (vide Figura 5.3), o que está em consonância com as observações 

de Rocha (1998). Em contrapartida, há diferenças quanto à mineralogia e, consequentemente, quanto à 

composição química das cangas desta pesquisa e as analisadas por Rocha (1998). A topossequência 

estudada por essa autora mostrou-se aluminosa em baixa vertente (enriquecimento em caulinita) e 

ferruginosa em alta vertente. As cangas desta pesquisa carecem de caulinita, por conseguinte, é provável 

que as diferentes fácies das formações ferríferas locais deem origem a cangas quimicamente distintas. 

6.2 – SIMILARIDADES E DIFERENÇAS ENTRE AS CANGAS DE CAPÃO XAVIER 

6.2.1 – Mineralogia 

A maior diferença entre as tipologias de canga presentes na área de estudos é indubitavelmente 

estrutural: a presença de foliação nas cangas estruturadas e sua ausência nas detríticas, que são maciças, 

possuem estrutura brechóide e apresentam, às vezes, acamamento paralelo às vertentes. Entretanto, a 

heterogeneidade das cangas implica a necessidade de se utilizar mais de um método para efetuar uma 

comparação assertiva entre elas. 

No que se refere à mineralogia, as cangas de Capão Xavier são muito similares: essencialmente 

compostas por hematita e goethita; eventualmente, quartzo, gibbsita, magnetita e moscovita podem estar 

presentes. Os métodos empregados revelam a importância de se utilizar mais de uma técnica analítica 

para a caracterização mineralógica, pois é possível que a pequena alíquota submetida a um método 

específico não represente toda a mineralogia do maciço de canga. Os grãos de quartzo das cangas 

detríticas são clastos e, na tipologia estruturada, podem ser uma recristalização do quartzo originalmente 
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presente nas formações ferríferas. A gibbsita (Al(OH)3), assim como a goethita (FeO(OH)), reflete a 

hidratação da canga. Apenas a espectroscopia Raman identificou magnetita e moscovita. Embora 

magnetita não seja abundante em formações ferríferas bandadas e cangas, ela pode estar presente 

(Monteiro et al. 2014). A moscovita, por ser um mineral primário e facilmente alterável, não é comum 

em cangas. Contudo, ressalta-se que só foi detectada em canga estruturada alterada. Desta forma, é 

possível que nem toda a mica das formações ferríferas tenha sido lixiviada, de tal modo que a canga 

estruturada derivada ainda contivesse uma pequena quantidade deste mineral, provavelmente 

recristalizado. Outro aspecto interessante refere-se ao difratograma da amostra DE1, que é menos 

definido que os demais. Por se tratar de uma canga em transição, é possível que ela ainda experiencie 

recristalização, ou seja, pode conter componentes com células cristalinas ainda mal desenvolvidas. 

  Ressalta-se que a assembleia mineralógica identificada nas cangas da área de estudos corrobora 

a caracterização mineral de outros trabalhos (Rocha 1998, Monteiro et al. 2014, Spier et al. 2019), 

exceto pela ausência de minerais que podem ocorrer em pequena quantidade, como fosfatos, caulinita e 

óxidos de manganês.  

6.2.2 Porosidade e Percolação de Água 

 A porosidade é um atributo de especial interesse ao estudo das cangas do ponto de vista 

hidrológico e as tipologias analisadas apresentam importantes diferenças quanto a este parâmetro.  

A microscopia óptica atestou que a porosidade das cangas é caracterizada principalmente por 

poros cavitários e canais. Ambas as tipologias possuem uma quantidade considerável de poros 

cavitários: a maioria possui eixo maior com dimensão superior a 200 µm e são desconectados, pelo 

menos na pequena seção bidimensional que é a seção delgada. Nem todos os poros são orientados 

consonantemente à foliação nas cangas estruturadas.  

Microscopicamente, há evidências tanto de diminuição quanto de aumento da porosidade. Nas 

cangas detríticas, por exemplo, há poros cavitários que estão sendo preenchidos por cimento ferruginoso 

(vide Figura 5.15C) e canais de aproximadamente 30 µm de diâmetro que se instalaram em cimento 

goethítico pré-existente (vide Figura 5.15F). Em síntese, quanto menos cimento e mais poros conectados 

houver na canga, mais favorável à percolação de água ela será. A amostra de canga pseudodetrítica 

(DE1) possui canais mais largos, poros cavitários grandes (1200 µm) e um maior número de poros 

cavitários menores desconectados. 

As cangas estruturadas, microscopicamente, revelaram ter mais poros e maior conexão entre 

eles em comparação às cangas detríticas. Isso se deve à ausência de cimento em alguns locais (vide 

Figura 5.17A), ao maior número de poros cavitários conectados por canais (vide Figuras 5.17B, C, D; 

5.18C, E) e à presença de fissuras (vide Figura 5.18F) que cortam o cimento goethítico. As cangas 

estruturadas apresentam uma relação interessante entre os poros e o cimento. Em alguns casos, eles 

parecem posteriores à formação do cimento, como evidenciam seus contornos ameboides (vide Figuras 

5.17D, 5.18C) e os canais de paredes lisas que parecem literalmente encaixados no cimento. Porém, há 
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casos em que o cimento parece ser posterior ao poro, tendo se precipitado sob a forma de finas lâminas 

que delineiam seus contornos (vide Figuras 5.17E e 5.18D). Nesses casos, é comum que a laminação 

apresente diferenças de cor que provavelmente refletem diferenças composicionais. Isso é corroborado 

por Maurity (1995) que, ao estudar espeleotemas em estruturas cársticas na Serra dos Carajás, 

reconheceu que a laminação é evidência de uma evolução polifásica marcada pela alternância de 

hematita e goethita, no caso de seu estudo. Além disso, Machado (2018) também identificou 

microlaminação em cangas. 

 Os ensaios de porosidade aparente corroboraram as observações microscópicas, pois 

comprovaram que a tipologia estruturada tem maior porosidade aparente (20,8% - 24,4%) que a detrítica 

(14,4% - 17,6%).  

 Os resultados dos experimentos de percolação de água estão em consonância com os dados 

obtidos por microscopia e pelo ensaio de porosidade aparente: a velocidade média revelou-se menor 

para as cangas detríticas, refletindo sua maior resistência à percolação de água, provavelmente devido à 

menor conectividade entre os poros e ao menor número de canais. A percolação de água foi instantânea 

em uma das amostras de canga estruturada em razão dos canais em sua superfície. Este fato revela que 

não apenas a presença de macroporos influencia a infiltração nas cangas, mas também o formato deles. 

As amostras de canga detrítica também tinham macroporos nas faces do cubo, mas não do tipo canal.  

 Os ensaios de infiltração também mostraram diferenças importantes no que diz respeito ao 

comportamento hidrológico das cangas. A taxa de infiltração básica (TIB) média estimada para as 

cangas detríticas é 2,8 x 10-6 m/s, o que corresponde a 5,3% da precipitação média simulada pelo 

infiltrômetro de Cornell e equivale a 10,08 mm/hora, valor de taxa de infiltração de um solo tipo loam, 

com quantidades similares de silte, argila e areia (FAO 1985). Em contrapartida, a curva de infiltração 

para as cangas estruturadas assume uma forma ondulatória após o decaimento exponencial. É provável 

que isso seja consequência da existência de macroporos: ao atingir um macroporo, a taxa de infiltração 

tende a aumentar (isso se aplica também aos 3 ensaios de infiltração em canga detrítica em que a taxa 

de infiltração aumentou após o valor mínimo atingido). Essa possibilidade é sustentada pelos diversos 

poros cavitários e canais presentes na tipologia estruturada. Embora a morfologia das curvas dificulte o 

estabelecimento de uma TIB para essas cangas, as cristas da maioria dos segmentos com padrão 

ondulatório não ultrapassam a linha tracejada preta (vide Figura 5.23), o que permitiu o cálculo de uma 

TIB média igual a 8,3 x 10-6 m/s (15,6% da precipitação média), equivalente a 29,88 mm/hora, valor de 

taxa de infiltração de um solo silto-arenoso segundo FAO (1985). Isso significa que as cangas 

estruturadas apresentaram taxas de infiltração básica aproximadamente 3 vezes superiores às taxas das 

cangas detríticas, o que condiz com os resultados de microscopia e dos ensaios realizados com as 

amostras em cubos.  

No que diz respeito aos valores acumulados, as cangas detríticas apresentaram menor infiltração 

acumulada (1,38 cm) que as estruturadas (2,34 cm), correspondentes, respectivamente, a 13% e 31% da 

precipitação simulada. O fato de a tipologia estruturada não apresentar, como a detrítica, uma exata 
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relação de proporcionalidade entre chuva acumulada e escoamento superficial acumulado, pode ser 

reflexo dos planos de foliação e maior número de macroporos do tipo canal. Na área de estudos, a 

foliação possui mergulhos geralmente médios a altos, o que tende a favorecer a percolação de água pelas 

bandas com minerais mais facilmente lixiviáveis no tempo geológico, como o quartzo. Em outras regiões 

onde a foliação da canga estruturada seja subparalela ao caimento da encosta, é possível que as taxas de 

infiltração sejam menores. 

Outra característica importante concerne ao formato das curvas de infiltração para as cangas em 

geral, que não apresentam exatamente o padrão típico dessas curvas para solos. Isso também foi 

observado por Hidrovia (2017).  

 Embora a infiltração nas cangas não seja veloz, a presença de cavidades e fissuras permite não 

apenas a rápida entrada de água, mas também o fluxo rápido desse fluido no interior das cangas. Os 

levantamentos de eletrorresistividade registraram a percolação da solução salina inserida em cavidades 

em ambas as tipologias, evidenciando fluxos predominantemente subverticais em cangas estruturadas. 

Por outro lado, as cangas detríticas aparentam ter níveis sub-horizontais de carstificação, onde a água 

inserida nas cavidades flui preferencialmente de forma subparalela ao acamamento. Essa morfologia 

cárstica é comum em cavernas ferríferas (Auler et al. 2014, 2019). Independente do sentido preferencial 

de fluxo, se horizontal ou vertical, o mais importante é que as cavidades e outras descontinuidades 

superficiais favorecem a rápida infiltração e percolação de água nas cangas, reforçando o que os canais 

superficiais na amostra ET2 já haviam demonstrado no experimento de percolação de água. 

6.3 – A DINÂMICA HÍDRICA NAS CANGAS DE CAPÃO XAVIER 

6.3.1 – Rotas de Infiltração 

Os resultados desta pesquisa revelaram como as cangas de Capão Xavier se comportam no que 

se refere à percolação de água e, por conseguinte, foi possível elaborar um modelo hidrogeológico 

conceitual para explicar a dinâmica hídrica dessas coberturas na área de estudos. 

  Apesar das diferenças entre as cangas detríticas e estruturadas, a entrada de água acontece pelos 

mesmos meios em ambas as tipologias. Cabe destacar que, além da chuva, a condensação de neblina 

também pode contribuir para a infiltração de águas nas cangas, como demonstrado por Baêta (2012). A 

seguir, apresentam-se as rotas de entrada de água nas cangas da área de estudos, as evidências que 

permitiram as identificar e as características da infiltração em cada uma delas. 

Matriz:  

A água que incide sobre as cangas infiltra e percola, de forma geral, lentamente pela matriz. Os 

ensaios de infiltração revelaram que este processo é mais lento para as cangas detríticas (TIB média 

estimada em 2,8 x 10-6 m/s) do que para as cangas estruturadas (TIB média estimada em 8,3 x 10-6 m/s). 

Assumindo que a TIB é aproximadamente equivalente à condutividade hidráulica (Selby 1993), esses 

valores seriam equivalentes à condutividade hidráulica de areias siltosas e areias muito finas, 
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respectivamente. Os ensaios de Firmino e Souza (2018) com infiltrômetro de anéis duplos na Serra do 

Gandarela (MG) forneceram valores de TIB de 1,39x10-8 m/s e 4,17x10-8 m/s para cangas detríticas 

menos e mais degradadas, respectivamente, sendo as últimas localizadas em áreas de relevo menos 

íngreme, mais suscetível à lixiviação no tempo geológico. Hidrovia (2017) também realizou esses 

ensaios em cangas detríticas na mesma região e obteve TIB entre 1,85x10-8 m/s e 7,77x10-6 m/s; a TIB 

média estimada para as cangas detríticas de Capão Xavier situa-se dentro deste intervalo. Cabe destacar 

que o infiltrômetro de Cornell, empregado nesta pesquisa, apresenta a vantagem de mensurar a 

infiltração em condição mais realista, sob chuva incidente, e não em condição inundada, como em 

ensaios com infiltrômetro de anéis duplos. Os menores valores de TIB encontrados na Serra do 

Gandarela podem ser consequência de diferentes características das cangas ou do fato de o infiltrômetro 

de anéis duplos, ao carregar com elevada carga hidráulica toda a superfície da canga, poder provocar 

um colchão de ar na frente de saturação descendente, dificultando a infiltração em canga de baixa 

condutividade hidráulica. Por outro lado, o infiltrômetro de anel simples tende a elevar a taxa de 

infiltração devido ao não confinamento lateral exercido pelo anel externo e ao não cravamento dos anéis. 

Estes efeitos opostos provocam modificações inferiores a uma ordem de magnitude (Reynolds & Elrick 

1990) nos resultados e tendem a se anular, apontando para uma boa confiabilidade das taxas de 

infiltração básica avaliadas com infiltrômetro de Cornell.  

Descontinuidades em superfície (Figura 6.2A-B):  

A água entra rapidamente e em volume maior por cavidades e juntas/fraturas em ambas as 

tipologias e se comprovou também que a percolação por estes caminhos é significantemente mais rápida 

que na matriz. As evidências foram fornecidas pelos ensaios de percolação de água em laboratório e 

pelos levantamentos multitemporais de eletrorresistividade. Os ensaios de percolação provaram que a 

presença de canais (macroporos) na superfície do cubo permitiu uma infiltração rápida e sugeriu 

interconexão na amostra, pois a água chegou quase instantaneamente à face inferior dela. Este resultado 

pode ser interpretado sob a ótica do teorema do fractal, refletindo em escala de amostra de mão os 

resultados dos experimentos geofísicos, que mostraram rápida infiltração e percolação de água por 

cavidades e por juntas de tração. Ensaios com emprego de traçadores fluorescentes em cangas na Serra 

dos Carajás apontam também para a elevada velocidade de percolação lateral de água (Ferreira 2020) a 

montante de cavidades. 

Acumulação de água em depressões (Figura 6.2C):  

Os trabalhos de campo revelaram a presença de depressões em várias escalas na área de estudos 

(centimétricas a decamétricas). Elas podem estar preenchidas ou não por solo e vegetação e ocorrem nas 

duas tipologias de canga, mas são mais frequentes nas áreas de menor declividade. Após um evento 

chuvoso, observou-se acumulação de água nessas depressões. Esta água armazenada infiltra na canga 

pela matriz, ainda que parcialmente, caso algum percentual dela evapore. Os estudos feitos por Firmino 

e Souza (2018) na Serra do Gandarela mostraram que as regiões com canga quimicamente mais 

degradada tendem a apresentar maiores taxas de infiltração. Caso haja descontinuidades superficiais nas 
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depressões, a infiltração pode ser mais rápida. Também é visível na Figura 6.2C a neblina no local, que 

pode contribuir para a entrada de água nas cangas, conforme comprovado por Baêta (2012). 

Acumulação de água entre planos de foliação (Figura 6.2D):  

A foliação das cangas estruturadas, que possui mergulhos médios a altos, origina uma 

rugosidade superficial provocada pelas bandas diferencialmente lixiviadas no tempo geológico. Quando 

essa foliação é oblíqua ou transversal ao caimento da encosta, a água pluvial pode se acumular a 

montante das bandas mais salientes, facilitando a infiltração lenta. Conforme comentado previamente, 

líquens brancos proliferam nestas saliências, possibilitando sua identificação por sensores remotos. 

A água que infiltra pela matriz e pelas descontinuidades superficiais pode ser proveniente tanto 

da precipitação direta quanto do escoamento superficial. Uma vez que ocorre acumulação de água sob 

razoáveis cargas hidráulicas nas depressões e no espaço entre os planos de foliação, espera-se que nessas 

duas rotas as taxas de infiltração sejam maiores. 

 

Figura 6.2 – Rotas de entrada de água nas cangas. A) Cavidades superficiais; B) Junta de tração a montante de 

escarpa com degrau de abatimento; C) Acumulação de água em depressão. Notar neblina no local; D) Espaços 

entre planos de foliação de canga estruturada onde água se acumula (retângulos vermelhos). Notar líquens brancos 

nas saliências controladas pela foliação. 
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6.3.2 – Modelo Hidrogeológico Conceitual 

Uma vez apresentados os meios por onde a água infiltra, o modelo hidrogeológico conceitual 

deve contemplar também os fatores que influenciam o volume que infiltra e que pode vir a se tornar 

recarga. Dentre esses fatores, a vegetação e as características físicas da canga desempenham um 

importante papel. 

Conforme já mencionado, campos rupestres ferruginosos predominam na área de estudos e as 

árvores têm ocorrência localizada, especialmente em depressões doliniformes e rampas de tálus. O 

pequeno volume de copas de árvores reduz a interceptação das chuvas e, consequentemente, permite 

que uma maior quantidade de água chegue à superfície (canga). Além disso, a pequena quantidade de 

copas de árvores também se reflete em menor transpiração por folhas, o que favorece a percolação 

profunda.  

Cangas muito maciças em superfície desfavorecem a infiltração, pois uma matriz com poucos e 

desconectados poros dificulta a entrada de água. Em contrapartida, esse caráter pouco permeável tem 

um lado positivo: dificultar a evapotranspiração da água que infiltra, especialmente por cavidades e 

descontinuidades, e que se acumula nos níveis rasos de carstificação. Por exemplo: em um perfil de solo 

bem desenvolvido, a infiltração pela zona vadosa é lenta e parte considerável dessa água retorna à 

atmosfera por evapotranspiração (Hewlett 1982). No caso das cangas, a evapotranspiração da água 

acumulada nas zonas subsuperficiais de carstificação é mais difícil devido à menor densidade de raízes 

e às cavidades e juntas/fraturas bem conectadas à superfície (vide como exemplo Figura 5.30A-D, com 

cavidade que recebeu 30 litros de solução salina). Em razão disso, são favorecidos o interfluxo, a 

percolação pelo horizonte de transição subjacente à canga (item 2.3.3) e, eventualmente, a recarga. 

O relevo da área de estudos também é um fator positivo para a entrada de água nas cangas 

porque, conforme já mencionado, baixas declividades favorecem a infiltração (Lima et al. 2017). 

Predominam declividades inferiores a 22,7º, à exceção dos canais de drenagens efêmeras encaixados 

nas encostas de platôs e da vertente norte, onde há quebras de relevo com reentrâncias associadas à 

erosão iniciada pelo efeito cachoeira (plunge pool erosion, Selby 1993), a jusante da linha de 

eletrorresistividade A (Figura 6.3). O efeito cachoeira tende a erodir o horizonte de transição subjacente 

à canga, o que pode ser o mecanismo iniciador do desenvolvimento de muitas cavidades que se estendem 

na interface desses horizontes. 
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Figura 6.3 – Reentrância em quebra de relevo a jusante da linha de eletrorresistividade A. 

A Figura 6.4 ilustra o modelo hidrogeológico conceitual para as cangas na área de estudos, com 

ênfase nas estruturas que transmitem água. Conforme comprovaram os trabalhos de campo, existem 

evidências de processos cársticos em ambas as tipologias de canga, embora com configurações 

diferentes. 

As áreas com cotas mais altas e menor declividade, como os platôs, são cobertas por cangas 

estruturadas, que começam a desmantelar-se nas quebras de relevo por juntas de alívio, como já proposto 

na literatura (vide Figura 2.14), possivelmente originando cangas pseudodetríticas e detríticas. A 

tipologia estruturada possui juntas subverticais, rugosidade superficial devido à foliação e depressões 

com e sem vegetação, preenchidas por material ferruginoso inconsolidado ou solo, onde se acumula 

água (após chuvas). As seções de eletrorresistividade sugerem fluxo com expressiva componente 

vertical por cavidades que parecem apresentar forte controle da estrutura das cangas.  

As cangas detríticas, que podem ser encontradas desde a alta até a baixa vertente, também 

possuem juntas subverticais quando situadas à montante de quebras de relevo. Conforme a configuração 

da percolação monitorada pelas seções de eletrorresistividade, o sistema cárstico nesta tipologia parece 

se desenvolver favoravelmente à declividade das vertentes (como observado por Auler et al. 2014) e à 

possíveis camadas de deposição de sedimentos de origem coluvial e, localizadamente, aluvial. Camadas 

superpostas de diferentes texturas de canga detrítica foram identificadas em outras áreas do Quadrilátero 

Ferrífero (Dutra 2017) e mesmo nos testemunhos de sondagem descritos, o que reflete episódios 

distintos de sedimentação. Nessas camadas, provavelmente a carstificação é condicionada por fluxos 

laterais. Na base das vertentes, observou-se ocorrência localizada de fluxo de retorno da água que 

infiltra, percola pelos condutos cársticos e retorna à superfície após eventos chuvosos. Nesses casos, o 

fluxo de retorno caracteriza surgências intermitentes que alimentam o escoamento superficial (Figura 
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6.5A-B), reduzindo o volume de água com potencial para se tornar recarga. Um fator muito importante 

é a presença de camadas argilosas entre as de cangas detríticas, amostradas nos testemunhos de 

sondagem de Capão Xavier; trabalhos anteriores também identificaram coberturas cenozoicas internas 

à canga (e.g: Spier et al. 2019).  Como destacado, estas camadas podem representar acumulação de 

sedimentos alóctones em cavidades ou, mais provavelmente devido à sua espessura, acumulação 

sedimentar em depressões cársticas ou dolinas pretéritas. Em razão de sua baixa condutividade 

hidráulica, essas camadas argilosas podem barrar ou retardar os fluxos descendentes e propiciar a 

formação de aquíferos suspensos. 

Assim como as depressões, os fundos de vale ocupados por canga detrítica também possuem 

depósitos inconsolidados ferruginosos, materiais que favorecem a infiltração. Similarmente, a jusante 

das escarpas, são frequentes as rampas de tálus formadas principalmente por clastos ferruginosos, onde 

a infiltração também tende a ser maior. 

Conforme observado por muitos pesquisadores (Twidale 1987, Maurity 1995, Grimes & Spate 

2008, Gonçalves et al. 2016, Gonçalves 2019), há frequentemente um horizonte mais friável sob a canga 

resistente, seja estruturada ou detrítica. A denominação desse horizonte varia de autor para autor e as 

hipóteses para sua gênese ainda são controversas. Alguns autores defendem uma origem química para 

este horizonte (Maurity 1995). Contudo, o mais importante é seu caráter mais friável e erodível e, por 

conseguinte, mais instável, que propicia a formação de muitas cavidades no contato com o saprólito de 

BIF nas cangas estruturadas ou com outras camadas de canga detrítica subjacentes (no caso desta 

tipologia). Neste trabalho, optou-se pelo termo horizonte de transição e se acredita que nele as cavidades 

sejam maiores, mais abundantes e que, nas escarpas, a abertura de cavidades seja favorecida pelo efeito 

cachoeira.  

Uma vez que a água tenha alcançado este horizonte, a evapotranspiração diminui devido à 

redução da densidade de raízes e à dificuldade de evaporar pela canga superficial mais fechada. 

Descontando-se a água que sai lateralmente do sistema como interfluxo, a tendência é que ela atravesse 

o saprólito das BIF e recarregue o aquífero Cauê. Nesse saprólito, o desenvolvimento de carstificação 

condicionada pela foliação ainda é possível. Nas regiões com espessas camadas de canga detrítica, 

eventualmente intercaladas com camadas argilosas, os fluxos tendem a percolar preferencialmente 

sistemas cársticos subparalelos à declividade das vertentes antes de recarregar os aquíferos. Em razão 

de tudo o que foi exposto acima, é possível classificar as cangas como um sistema cárstico-fissural com 

dois grupos de velocidade de fluxo: 

➢ Fluxo lento: pela matriz, seja das cangas estruturadas, detríticas, do horizonte de transição ou 

do saprólito. 

➢ Fluxo rápido: nas juntas, cavidades e eventuais fraturas e falhas que seccionem as cangas.
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Figura 6.4 – Perfil hidrogeológico SW-NE para a área de estudos (sem escala). Elaborado a partir da interpretação de dados de campo, de testemunhos de sondagem da VALE 

e da revisão bibliográfica sobre perfis de canga. Fonte: a autora.
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Figura 6.5 – Evidências de interfluxo. A) Fluxo de retorno (indicado pela seta preta). B) Acumulação intermitente 

de água em depressão formada por carstificação em subsuperfície a alguns metros da surgência. Fotografias tiradas 

no período chuvoso. 

 

Cabe ressaltar que os interfluxos são alimentados principalmente pela água que infiltra pelo sistema 

cárstico-fissural e pela matriz. As drenagens centrífugas ao platô centro-oeste da área de estudos são 

efêmeras, isto é, surgem apenas na ocorrência de eventos pluviais fortes e/ou duradouros e, portanto, 

tendem a ter contribuição diminuta ou nula na manutenção dos interfluxos. 

A água que finalmente consegue atravessar todo o perfil intempérico do qual as cangas fazem 

parte chega ao aquífero Cauê para o recarregar. Contudo, é importante ressaltar que a chegada da água 

pluvial a esse aquífero é condicionada por alguns fatores, a saber: 

➢ Conectividade das cavidades: a interconexão destas estruturas é o que favorece o fluxo hídrico.  

➢ Presença de camadas argilosas: a baixa condutividade hidráulica deste material torna-o uma 

barreira hidráulica. Por este motivo, fluxos que percolem pela matriz ou pelo sistema cárstico-

fissural e o atinjam podem ser retardados antes da recarga. Cabe ressaltar que a condutividade 

hidráulica dessas camadas argilosas não é necessariamente nula (Klaus & Jackson 2018). 

➢ Conectividade das descontinuidades planares que seccionam a canga (juntas, fraturas e/ou 

falhas).  

A área de estudos carece de uma rede de monitoramento piezométrico com dados suficientes 

para utilizar métodos tradicionais de estimativa de recarga, como o método de variação do nível 

d’água (VNA). Ademais, a complexidade da rede cárstica das cangas e a ocorrência expressiva de 

fluxos laterais (interfluxos) pode tornar inviável a utilização desse método, pois a elevação do nível 

d’água subterrâneo pode não refletir exatamente o regime pluviométrico do ano hidrológico em 

consideração. É possível, por exemplo, que a ascensão do nível d’água em um piezômetro tenha 

contribuição da água que já estava armazenada em uma cavidade a jusante do instrumento, mas que, 

por estar situada topograficamente acima, forneça-lhe água. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados desta pesquisa permitiram caracterizar mineralógica, textural e estruturalmente as 

cangas da área de estudos e determinar como a infiltração se processa nelas. Os métodos empregados 

permitiram comprovar que: 

➢ Duas tipologias principais de canga foram identificadas na área de estudos: detrítica e 

estruturada. As cangas detríticas possuem estrutura brechóide e carecem de orientação 

preferencial. As cangas estruturadas herdaram a foliação das formações ferríferas bandadas das 

quais derivam, cujo mergulho apresenta ângulos médios a altos. 

➢ As cangas estruturadas são mais velhas que as cangas detríticas que, inclusive, podem conter 

clastos da tipologia estruturada.  

➢ A alteração in situ de cangas estruturadas via fragmentação por juntas/fraturas ou dissolução e 

reprecipitação de minerais com eventual participação de soluções externas pode gerar uma 

estrutura superficial pseudodetrítica no espécime alterado (canga pseudodetrítica).  

➢ As duas tipologias de canga são mineralogicamente similares, compostas essencialmente por 

hematita e goethita (arcabouço, matriz e cimento). Quartzo, gibbsita e magnetita podem estar 

presentes em pequena quantidade. As cangas estruturadas alteradas eventualmente contêm 

moscovita, herdada das formações ferríferas bandadas e recristalizada nestas cangas. A natureza 

facilmente alterável desse filossilicato configura um indício de que ele possa ser eliminado por 

processos de alteração subsequentes. 

➢ As cangas estruturadas situam-se preferencialmente em platôs. Nas bordas dos platôs já exibem 

evidências de desmantelamento e degradação, favorecendo a formação de cangas detríticas e 

pseudodetríticas. As cangas detríticas, por sua vez, são mais abundantes em média e baixa 

vertentes e apresentam localmente planos de acamamento paralelos à declividade dessas 

vertentes.  

➢ A espessura dos perfis de canga tende a ser maior em baixa vertente e em baixos topográficos. 

➢ As duas tipologias de canga apresentam feições cársticas (cavidades, depressões doliniformes, 

dutos subsuperficiais) cuja morfologia é influenciada pelas estruturas dessas crostas e cuja 

gênese está relacionada ao horizonte de transição subjacente. Associadas às descontinuidades 

planares que seccionam as cangas (juntas e fraturas), essas feições permitem classificar essas 

crostas como sistemas cárstico-fissurais. As áreas topograficamente mais deprimidas com 
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cangas detríticas podem conter camadas argilosas em seu interior com espessura de até 22 m. 

Essas camadas provavelmente são resultado da deposição de sedimentos finos em locais que 

haviam experimentado subsidência. Tais sedimentos foram posteriormente soterrados por 

cangas detríticas mais jovens. 

➢ A matriz das cangas estruturadas é mais porosa e possui maior conectividade entre os poros que 

a matriz das cangas detríticas. Esta diferença reflete-se nos resultados dos ensaios de infiltração, 

em que a taxa de infiltração básica (TIB) média estimada para as cangas estruturadas (8,3x10-6 

m/s) é aproximadamente 3 vezes a TIB média estimada para as cangas detríticas (2,8x10-6 m/s). 

A infiltração acumulada também é maior para as cangas estruturadas: 2,34 cm (31% da 

precipitação acumulada) contra 1,38 cm para as detríticas (13% da precipitação acumulada). 

➢ As cangas situam-se em áreas topograficamente elevadas, favoráveis à ocorrência de neblina, 

que certamente contribui para sua dinâmica de infiltração, conforme comprovado por Baêta 

(2012). 

➢ As cangas apresentam evidências inequívocas de carstificação: depressões doliniformes, 

cavidades com e sem espeleotemas e juntas alargadas por dissolução. As seções invertidas de 

eletrorresistividade dão indícios da morfologia das zonas carstificadas, subverticais nas cangas 

estruturadas (aparentemente influenciadas por sua foliação de médio a alto ângulo e por juntas 

subverticais) e subparalelas à declividade das vertentes nas detríticas (sugestivo de influência 

dos planos de acamamento).  

➢ Há pelo menos 4 rotas de entrada e percolação de água nas cangas: matriz, elementos do sistema 

cárstico-fissural, acúmulo de água pluvial em depressões e acumulação hídrica no espaço entre 

dois planos de foliação em razão da lixiviação diferencial. 

➢ A infiltração nas cangas acontece de forma mais rápida nos elementos do sistema cárstico-

fissural e mais lenta na matriz. 

➢ As cangas que são muito maciças em superfície, com baixa porosidade, dificultam a infiltração 

pela matriz. Assim, a água entra principalmente pelos elementos do sistema cárstico-fissural. 

Em contrapartida, o caráter pouco permeável dessas cangas também configura uma proteção 

contra a evaporação da água que infiltrou, aumentando as chances de ela se tornar recarga. 

➢ A predominância de campos rupestres ferruginosos na área de estudos reflete-se em uma menor 

interceptação da água pluvial por copas de árvores. A transpiração pelas folhas também é menor, 

o que favorece a percolação profunda. 
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➢ As cangas estruturadas apresentam algumas juntas de alívio de tensão paralelas às quebras de 

relevo do platô, o que impulsiona movimentos do tipo queda de blocos, explicando os blocos 

rolados presentes nas vertentes. Essas descontinuidades também acometem cangas detríticas, 

especialmente aquelas situadas em porções mais altas do relevo. 

Comprovou-se, portanto, que as cangas constituem um sistema cárstico-fissural com 

porosidade, condutividade hidráulica e estruturas que lhes permitem transmitir as águas pluviais ao 

aquífero Cauê. Entretanto, a recarga deste aquífero é condicionada pelos seguintes fatores:  

➢ Características da matriz: quanto menos cimento e mais poros conectados houver na matriz da 

canga (especialmente canais), mais favorável ela será à percolação de água. Isso sugere que a 

recarga do aquífero Cauê seja maior nos locais de ocorrência de cangas estruturadas 

especificamente na área de estudos, devido ao mergulho da foliação. Em outras áreas do 

Quadrilátero Ferrífero, onde as cangas estruturadas possuem foliação paralela às encostas, a 

infiltração pode ser menor. 

➢ Existência de cavidades, direção e conectividade da rede cárstica: cangas com juntas/fraturas e 

cavidades em superfície apresentam infiltração muito mais rápida. Contudo, a recarga do 

aquífero Cauê só acontecerá se estas estruturas possuírem conexão entre si e continuidade em 

subsuperfície. É importante ainda que esta interconexão se direcione ao aquífero sotoposto, pois, 

se fosse o caso de um sistema cárstico exclusivamente sub-horizontal, ele favoreceria o 

interfluxo em detrimento da recarga. Em condições apropriadas, o interfluxo pode se tornar 

fluxo de retorno, originando surgências intermitentes com tempo de ocorrência condicionado à 

taxa de infiltração e ao tempo de trânsito. 

➢ Presença de camadas argilosas internas à canga detrítica: elas são barreiras hidráulicas, o que 

significa que a água que chega a estas camadas têm seu fluxo descendente impedido ou, pelo 

menos, retardado. Por conseguinte, ela provavelmente forma acumulações suspensas na canga 

(aquíferos suspensos). Se a condutividade hidráulica dessas camadas não for nula e houver 

tempo suficiente, parte da água acumulada pode chegar lentamente ao aquífero Cauê, 

considerando as interpretações de Klaus & Jackson (2018), e parte pode migrar lateralmente. 

➢ A recarga do aquífero Cauê é, portanto, diacrônica: a elevação de seu nível d’água acontece 

primeiramente pela água proveniente do sistema cárstico-fissural e, mais tardiamente, pela 

contribuição do fluxo pela matriz das cangas. 

A análise dos resultados possibilitou também a proposição de recomendações para futuros 

trabalhos em cangas: 
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➢ Recomenda-se a aplicação de mais de um método analítico de caracterização mineralógica para 

que a assembleia mineral identificada seja o mais representativa possível. Caso opte-se por 

trabalhar com amostras compostas, deve-se atentar para a localização espacial delas, haja vista 

a extrema importância do contexto geomorfológico para as cangas. Não se deve misturar, por 

exemplo, amostras de uma mesma tipologia que tenham sido extraídas em domínios 

geomorfológicos distintos, pois elas podem apresentar peculiaridades em seus processos 

genéticos. 

➢ A classificação visual das cangas em detrítica ou estruturada não dever ser feita exclusivamente 

pela observação de sua superfície. Recomenda-se a coleta de amostras para descartar a 

possibilidade de ser uma estrutura pseudodetrítica. 

➢ O infiltrômetro de Cornell mostrou bons resultados e tem vantagens em relação ao infiltrômetro 

de anéis duplos, especialmente por sua característica de simulador de chuva, que possibilita 

resultados mais realistas. A taxa de chuva simulada não dever ser muito baixa, sob pena de 

retardar erroneamente o início do escoamento superficial. Recomenda-se fazer testes em campo 

para escolher a taxa mais adequada à estrutura da canga. Recomenda-se também comparar os 

resultados deste infiltrômetro com o de infiltrômetro de anéis duplos para o mesmo local visando 

avaliar possíveis discrepâncias dos resultados. 

➢ Recomenda-se fazer ensaios de infiltração no horizonte de transição, onde a carstificação se 

desenvolve bem, objetivando investigar sua capacidade de transmissão de água para os 

saprólitos subjacentes. 

➢ Sugere-se a instalação de calhas de coleta de água de escoamento superficial e, se possível, de 

água de interfluxo, que associados a registros de precipitação, permitiriam refinar o modelo 

hidrogeológico conceitual proposto neste trabalho. 

➢ A massa de vidraceiro é indicada para selar o anel do infiltrômetro, já que o cravar em cangas é 

inviável pelo esforço, ferramentas e tempo necessários. Contudo, convém comprar a massa o 

mais próximo possível à realização do ensaio e não a armazenar em locais quentes, caso 

contrário, ela endureceria e não seria possível moldá-la eficientemente. 

➢ A massa condutora é uma opção eficaz, de baixo custo e elevada praticidade para levantamentos 

de eletrorresistividade em cangas ou mesmo em outras superfícies duras, como rochas, asfalto 

e cimento. Inserir os eletrodos diretamente em cangas é inviável ou mesmo impossível sem os 

danificar.  
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➢ Recomenda-se fazer levantamentos multitemporais de eletrorresistividade em diferentes escalas 

espaciais e temporais, objetivando determinar com maior detalhe as rotas de fluxo subsuperficial 

e subterrâneo nas duas tipologias de canga. 

➢ Sugere-se realizar o experimento de percolação de água de forma que a infiltração aconteça 

paralela e obliquamente à foliação dos cubos de cangas estruturadas. Isso permitirá definir 

direções de maior e menor infiltração. 

➢  A frequência de cavidades e de fraturas abertas na superfície das cangas é um fator 

extremamente relevante para quantificar a infiltração em cangas. Entretanto, a identificação 

destas feições em campo é complexa, sobretudo daquelas de pequenas dimensões, das que se 

situam em áreas de vegetação mais densa e/ou em áreas de difícil acesso. Imagens na faixa de 

infravermelho termal se mostraram úteis na identificação dessas feições, que tendem a 

apresentar menor temperatura que a canga ao seu redor em manhãs de um dia ensolarado devido 

ao isolamento térmico do ar proveniente dos condutos cársticos com os quais elas estão 

conectadas. As folhas da vegetação podem apresentar temperaturas igualmente baixas, o que 

pode dificultar a identificação das cavidades. Não obstante, operações de processamento digital 

que utilizem essas imagens e outras que discriminam a vegetação, como imagens do 

infravermelho proximal, poderiam remover a influência da flora e realçar essas feições. Por 

conseguinte, as câmeras termais seriam uma opção simples, prática, eficiente e de baixo custo 

para identificação de cavidades em canga, especialmente se forem associadas à levantamentos 

com drones. 
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Anexo I 

Receita da Massa Condutora (UFF 2019) 

Ingredientes: 

➢ 1 xícara de água; 

➢ 1 1/2 xícaras de farinha. Uma versão sem glúten desta massa pode ser feita substituindo a farinha 

de trigo por farinha sem glúten (recomendável a pessoas sensíveis ao glúten); 

➢ 1/4 xícara de sal; 

➢ 3 colheres de sopa de cremor de tártaro (pode ser substituído por 9 colheres de chá de sumo de 

limão); 

➢ 1 colher de sopa óleo vegetal; 

➢ Corante alimentício na cor desejada (opcional). 

Modo de preparo: 

Misture a água, 1 xícara de farinha, sal, creme de tártaro, óleo vegetal e o corante alimentício em um 

pote de tamanho médio. 

Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar. A mistura começará a ferver e a ficar pesada. Continue 

mexendo a mistura até formar uma bola no centro da panela. Uma vez formada a bola, coloque-a sobre 

uma superfície levemente enfarinhada. Como a bola ficará muito quente, recomenda-se esmagá-la e a 

deixar esfriar por alguns minutos antes de manusear. Amasse a massa lentamente, adicionando a farinha 

restante aos poucos até atingir a consistência desejada. Armazenar em um recipiente hermético ou saco 

de plástico. Quando no saco, a água da massa de pão criará condensação, o que é normal. Basta misturar 

a massa após removê-la do saco e ela estará como nova. Se armazenada adequadamente, esta massa 

deve permanecer boa para uso por várias semanas. 
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