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1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

A empresa Manabi Brasil, buscando obter a licença prévia ambiental (LP) para 

exploração do minério de ferro junto ao Projeto Morro do Pilar, demandou à HIDROVIA 

a elaboração de estudos hidrogeológicos específicos, os quais permitissem a 

identificação das rotas de conexão hídrica associadas ao sistema de cavidades de 

relevância máxima localizadas na calha de drenagem do ribeirão das Lajes, município 

de Morro do Pilar, MG. 

O escopo geral deste estudo busca subsidiar a definição de uma zona de proteção das 

cavidades denominadas CAV-0001A e CAV-0001B, através da aplicação de técnicas 

de traçadores corantes, cujos procedimentos aprofundem o conhecimento 

hidrogeológico dessa porção hidrográfica do ribeirão das Lajes.  

De modo específico, o objetivo deste estudo é o de compreender o comportamento da 

dinâmica hídrica ao longo de trechos selecionados a montante, no interior e a jusante 

das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B existentes no ribeirão das Lajes, sendo a 

injeção e o monitoramento de distintos tipos de corantes, executados em pontos 

estratégicos deste sistema, tais com sumidouros e surgências do próprio curso d’água. 

Esse sistema espeleológico apresenta-se na forma de duas galerias drenantes, 

coincidentes a alinhamentos de planos de fratura e de foliação das rochas, retratando 

um meio heterogêneo e anisotrópico onde ocorrem interações entre as águas do 

escoamento superficial do ribeirão das Lajes e subterrâneas, através de sumidouros e 

surgências que recebem e redirecionam os fluxos de água por entre os planos 

preferencias de fluxo hídrico, seja paralelo ao contato das rochas ferríferas e 

quartzíticas, seja por fraturas existentes em ambas. 

As tarefas realizadas neste estudo estão em consonância com os procedimentos 

comumente adotados em estudos do gênero, enfatizando-se a existência de trabalhos 

técnicos correlatos, realizados com a finalidade de reconhecimento das condições de 

interconexão hidráulica em ambientes de elevado índice de vazios, tais como as 

formações ferríferas (minérios de ferro itabiríticos e hematitas fraturadas), as carapaças 

ferruginosas (cangas), os quartzitos e calcáreos, dentre outros. 
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As atividades necessárias ao cumprimento dos estudos com traçadores corantes 

envolvem um grande número de visitas de campo, amostragens de água nos corpos 

hídricos, análises laboratoriais e organização e interpretação de diversas informações.  

A seguir são apresentados a metodologia empregada no estudo e os esforços 

empreendidos na execução do plano de injeção e na preparação da rede de 

monitoramento. Por seguinte, apresentam-se os resultados obtidos por meio dos 

dispositivos de monitoramento contínuo e monitoramento discreto, considerando as 

amostragens pré-injeção (background) e pós-injeção. Por último, apresentam-se as 

conclusões do estudo, a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do trabalho 

e a lista dos estudos utilizados como referência teórica. 
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2 - METODOLOGIA 

Ensaios com traçadores consistem basicamente na inserção de substâncias 

específicas e distintas do meio natural, por sobre as distintas formas de fluxos hídricos, 

valendo-se do monitoramento contínuo das substâncias em pontos de descarga 

potenciais. O estudo com traçadores corantes no contexto do Projeto Morro do Pilar 

reuniu um conjunto de tarefas que podem ser resumidas em sete etapas, conforme 

mostra a Figura 2.1. Tais etapas serão explicadas nos itens 2.1 a 2.7, a seguir. 

2.1 - Reconhecimento de campo e caracterização do sistema hidrológico do 
ribeirão das Lajes em relação à CAV-0001A e CAV-0001B 

A primeira etapa do estudo refere-se à análise das características do meio físico e 

hidrológico, permitindo a adequação das ferramentas e dos procedimentos 

metodológicos a serem empregados para se atingir os resultados esperados. Para tal, 

foram avaliados os distintos aspectos geológico-estruturais, morfológicos e hidrológicos 

no ribeirão das Lajes e das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B a partir de diversas 

inserções em campo.  

Uma vez definidas as características naturais do terreno, das cavidades e do curso 

d’água, estabeleceram-se pontos favoráveis à injeção dos traçadores corantes e de 

sua detecção. Com base nessas informações foi construído o arcabouço teórico 

necessário ao planejamento e execução dos ensaios com traçadores corantes. 
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Figura 2.1 - Etapas dos estudos de conexão hídrica com traçadores corantes 

 

2.2 - Planejamento do ensaio e preparação das áreas para monitoramento 

A preparação das áreas consiste na definição dos pontos de observação com 

implantação dos dispositivos de monitoramento. Foram escolhidos para monitoramento 

pontos ao longo do curso d’água do ribeirão das Lajes, surgências e sumidouros no 

interior das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B, conforme apresentados na Tabela 

2.1 e na Figura 2.2. Nesses locais foram coletadas amostras de água ao longo do 

estudo, tanto durante a análise da fluorescência natural (estudos de background das 

águas) quanto no período de pós-injeção, para a detecção dos traçadores. 

Além da coleta manual das amostras de água foram instalados dispositivos de carvão 

(fluocaptores), que permitem o acúmulo das substâncias fluorescentes enquanto os 

fluxos hídricos passam pelo dispositivo. Ao longo do estudo foi incluído na rede de 

monitoramento o sistema contínuo de coleta de dados, realizado por quatro 

fluorímetros instalados em surgências e cursos d’águas no período da injeção. 
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Tabela 2.1 - Pontos de Monitoramento 

Código Ponto UTM E UTM N Cota (m) Tipo Descrição geral do ponto 

D1 667629 9290456 619 Curso d'água Afluente da margem direita do ribeirão das Lajes, 5m a montante da confluência. 

D2 667652 9294010 635 Curso d'água Ponto localizado no ribeirão das Lajes imediatamente a montante da confluência com o ponto D1. 

D3  - - - Surgência  Pequeno lago formado por gotejamento dentro da CAV-0001A. 

D4 667819 9293375 628 Curso d'água Ponto localizado no ribeirão das Lajes após a "bifurcação" de fluxo, à esquerda na entrada da CAV-0001A. 

D5 667857 9293133 647 Curso d'água Ponto localizado no ribeirão das Lajes após a "bifurcação" - fluxo á direita.  

D6  - - - Sumidouro Sumidouro principal da CAV-0001A.  

D7 668131 9291095 488 Curso d'água Afluente do ribeirão das Lajes, no ponto de confluência com pequeno contribuinte do ponto D14.  

D8 - - - Surgência  Surgência na porção distal da CAV-0001B. 

D9 668293 9292515 630 Curso d'água 
Afluente da margem direita do ribeirão das Lajes, 10m a montante do ponto de confluência com o curso 

proveniente do ponto D7. 

D10 668410 9290990 717 Curso d'água 
Afluente esquerdo do ribeirão das Lajes, 5m a montante de sua confluência com o afluente direito, a jusante 

do maciço da CAV-0001A.  

D11 668423 9293950 644 Curso d'água 
Afluente direito do ribeirão das Lajes, 5m a montante da confluência com o afluente esquerdo, a jusante do 

maciço da CAV-0001A. 

D12 668445 9294719 564 Curso d'água 
Ribeirão das Lajes cerca de 30m a jusante da confluência dos dois afluentes principais a jusante do maciço da 

CAV-0001. 

D13 - - - Surgência  
Surgência a montante da surgência principal formada por gotejamento na parede do lado direito da cavidade 

sentido jusante.  

D14 668247 9294569 585 Surgência  Ponto localizado no interior da CAV-0051 onde há acúmulo de água.  

D15 - - - Surgência Locado na porção NW da CAV-0001A e caracterizado por afunilamento  

D16 669368 7881325 555 Curso d’água Ponto localizado no ribeirão das Lajes 1,3 km a jusante da CAV-0001B. 
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Figura 2.2 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento 
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2.3 - Estudos de background 

Em geral, as águas podem conter substâncias que emitem fluorescência em 

comprimentos de onda semelhantes aos corantes que são utilizados nos ensaios. Em 

vista da possibilidade de haver coincidência entre picos espectrais das concentrações 

de certos corantes com os contidos naturalmente nas águas circulantes (dada à 

presença de algas, matéria orgânica diversa, etc.), alguns picos naturais podem ser 

confundidos com o dos corantes e, por isso, a análise prévia das concentrações 

naturais torna-se de suma importância. Com isso, todo ensaio de traçador deve 

previamente avaliar as características de fluorescência natural das águas que circulam 

no meio em estudo (background).  

O estudo de background do Projeto Morro do Pilar teve como objetivo caracterizar as 

condições naturais de fluorescência dos fluxos hídricos que trafegam pela calha do 

ribeirão das Lajes e nas cavidades CAV-0001A e CAV-0001B. A avaliação proposta foi 

essencial para conhecer o estado das águas antes da injeção, dando suporte para a 

identificação correta das alterações no espectro de fluorescência das águas em 

consequência da introdução dos traçadores corantes. 

O estudo de background foi organizado em três etapas: coleta de amostras de água e 

carvão em locais estratégicos selecionados em campo, correspondentes a 16 pontos 

de monitoramento (rever Tabela 2.1 e Figura 2.2); análise laboratorial em 

espectrofotômetro de bancada (HITACHI F-2700); e análise e interpretação dos 

resultados gerados pelos fluorímetros portáteis para águas superficiais modelo GGUN-

FL30. 

Foram realizadas quatro campanhas de coleta de amostras de água para background, 

entre os meses de março e junho do ano de 2014. Na primeira campanha foram 

coletadas amostras de água e instalados fluocaptores à base de carvão ativado. Para 

uma maior adsorção de substâncias naturais da água, realizou-se apenas uma coleta 

de carvão ativado na última campanha de background no dia 25/06/2014.  

O carvão retirado nos fluocaptores foi imediatamente substituído para dar continuidade 

ao monitoramento, pois se realizaria a injeção dos corantes no dia seguinte. As 

amostras de água coletadas foram armazenadas em frascos estéreis de 30 mL, com 
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tampas de plástico, enquanto as amostras de carvão foram armazenadas em frascos 

de plástico de 50 mL. Os frascos foram etiquetados através de códigos de controle 

interno do laboratório da Hidrovia. A data e a hora da amostragem foram registradas 

em uma cadeia de custódia. Para evitar contaminação, durante todas as coletas, a 

equipe utilizou luvas higienizadas e procedimentos totalmente assépticos. 

As amostras de carvão, antes de serem analisadas, passam por um pré-tratamento 

com a finalidade de extrair as substâncias adsorvidas. Este tratamento consiste 

primeiramente em secar a amostra, retirando ao máximo a umidade presente nas 

partículas de carvão e, posteriormente, é adicionado um eluente capaz de desprender 

as substâncias retidas no carvão.  

As amostras de água devem passar por uma avaliação do pH. Em casos em que o 

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

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

espectrofotômetro de fluorescênia (HITACHI F-2700) do laboratório da Hidrovia. 

Os dados gerados são visualizados em conjunto para a avaliação da intensidade de 

fluorescência e faixas do espectro de ocorrência dos picos de fluorescência relativos à 

presença de substâncias pertencentes ao ambiente em estudo. Esses valores são 

utilizados na comparação dos resultados obtidos na análise do material coletado após 

a aplicação dos corantes. 

 

2.4 - Injeção de traçadores corantes 

Constitui-se da aplicação das substâncias corantes selecionadas, nos pontos 

estrategicamente definidos para provável medição em outros supostamente de 

descarga dos fluxos superficiais/subterrâneos, onde são instalados detectores para 

absorção do traçador, qualitativa e/ou quantitativamente. 

Os traçadores corantes definidos para o ensaio são a Fluoresceína (ou Uranina) e a 

Rodamina WT (Tabela 2.2). Estes compostos químicos são amplamente utilizados para 

essas finalidades (ALEY e FLETCHER, 1976; MULL et al., 1988), sendo atóxicos nas 

concentrações adotadas nos ensaios. A avaliação baseou-se em dados toxicológicos 
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disponíveis, dados de testes com substâncias análogas, além de cálculos matemáticos 

reconhecidos para atividades biológicas específicas. Fundamentada nos critérios 

específicos para saúde humana e de ecotoxicidade aguda, a avaliação indica que estes 

corantes têm pouco ou moderado nível de restrição. 

Tabela 2.2 - Traçadores fluorescentes utilizados no ensaio 

TRAÇADOR FÓRMULA QUÍMICA OBSERVAÇÕES 

Fluoresceína C20H10Na2O5 
Devido às suas características, a 
Fluoresceína/Uranina é classificada como não 
tóxica ao meio ambiente. 

Rodamina WT C29H29N2O5ClNa2 

A Rodamina WT, devido a sua baixa toxidade 
para os organismos, em concentrações 
menores que 10 ppm, foi considerada pelas 
organizações reguladoras como USEPA e 
AESA como traçador não tóxico para a 
comunidade ambiente. 

 

O uso destes traçadores para o estudo de rotas de fluxo d’água é apropriado quando 

considerados os riscos potenciais à saúde humana e aos efeitos ambientais. O seu uso 

no meio ambiente requer que as concentrações de corantes não excedam níveis 

persistentes e maiores que 1 a 2 mg/L, durante 24 horas, nos pontos de surgência 

(Malcom Field 2002). Estes estudos mostram que nenhum dos corantes fluorescentes 

avaliados apresentou toxicidade aguda próxima e nem acima da concentração 

recomendada de 2 mg/L. Além disso, cumpre ressaltar que as análises não levam em 

consideração nenhuma partição do corante que poderia se desenvolver naturalmente, 

efeitos de cosolvência ou efeitos sinergéticos com qualquer tipo de elemento químico 

que possa ocorrer no meio circulante ou na água. 

Concluem assim, que, através do uso de quantidades apropriadas dos traçadores 

avaliados, nenhum deles deve causar efeitos ecotoxicológicos, indicando que os 

mesmos podem ser amplamente utilizados nos estudos de fluxos de água superficial e 

subterrânea, quando consideradas as condições gerais pertinentes à saúde humana e 

aos potenciais efeitos ao meio ambiente.  

Desse modo, o reconhecimento da quantidade apropriada a cada caso, de acordo com 

as características hidrogeológicas e hidrológicas locais, visa atender aos limites 

máximos de diluição dos corantes em até 2,0 mg/L em 24 horas. Os registros da 
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injeção dos traçadores corantes são apresentados na Tabela 2.3, onde estão 

registradas as datas, horas, massa, volume e as características dos locais injetados. 

Tabela 2.3 - Pontos de injeção dos traçadores corantes 

Traçador 
Corante Data Hora Massa (g) 

Volume 
(ml) Local de Injeção 

Rodamina WT 26/06/2014 10:00 200 1000 
Três sumidouros na 

parte externa da 
CAV-0001A 

Fluoresceina 26/06/2014 09:30 250 625 
Sumidouro no 

interior da CAV-
0001A 

 

Os corantes foram injetados diretamente no ribeirão das Lajes, em pontos em que as 

águas adentram o subsolo através de sumidouros, a montante da cavidade CAV-

0001A, bem próximo à sua entrada. A Rodamina WT foi injetada em três sumidouros 

localizados na parte externa da cavidade (Figuras 2.3 A e B), enquanto que a 

Fluoresceína foi injetada no curso d’água no interior da cavidade e que flui diretamente 

para um sumidouro, formado através de uma fratura na parede da mesma (Figuras 2.3 

C e D). 
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Figura 2.3 - A e B: Injeção de rodamina em sumidouros do ribeirão das Lajes no exterior da 

cavidade CAV-0001A, próximo à entrada. C: Injeção de fluoresceína no curso d’água no interior 

da cavidade CAV-0001A. D: Fluoresceína diluída no curso d’água fluindo para o sumidouro no 

interior da CAV-0001A. Seta amarela indica o sumidouro e a direção do fluxo.  

 

2.5 - Monitoramento Pós-Injeção 

Para a detecção dos traçadores corantes injetados nos sumidouros e o mapeamento 

das rotas de fluxo d’água do ribeirão das Lajes em relação às cavidades CAV-0001A e 

B, o monitoramento dos pontos estratégicos foi organizado em quatro etapas: coleta 

manual de amostras de água em curso d’água, surgência e sumidouro; coleta e troca 

de carvão nos dispositivos específicos (detectores estáticos - fluocaptores) 

posicionados em pontos considerados estratégicos para detecção dos traçadores; e, a 

instalação de fluorímetros de campo nos mesmos pontos estratégicos. 

A B 

C D 
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Foram instalados quatro fluorímetros com data loggers portáteis para águas superficiais 

modelo GGUN-FL30 em pontos estratégicos na bacia do ribeirão das Lajes, fazendo 

leituras de fluorescência das águas a cada dois minutos (Figura 2.4 A). Nos pontos 

D08, D10 e D16 as leituras nos fluorímetros foram realizadas entre 9:30h do dia 

26/06/2014 e 8:00h do dia 27/06/2014, totalizando cerca de 22 horas de leitura. Para a 

leitura no ponto D11, devido à baixa probabilidade de detecção dos traçadores 

corantes, o equipamento permaneceu ligado entre 9:30h e 17:20h do dia 26/06/2014. 

Para um maior suporte às leituras in loco, também foram utilizados fluorímetros de mão 

(Figura 2.4 B) realizando-se as leituras dos dois traçadores. Amostras de água foram 

coletadas a cada 15 minutos em frascos de 30 ml para serem analisadas no laboratório 

da Hidrovia através do espectrofotômetro de fluorescência (HITACHI F-2700). Os 

pontos de injeção de corantes, de instalação dos fluorímetros e de coletas de amostras 

logo após a injeção podem ser visualizados na Figura 2.5. 

Figura 2.4 - A: Fluorímetro com data logger portátil para águas superficiais modelo GGUN-

FL30. B: Fluorímetro de mão modelo Aquafluor 

 

Os detectores estáticos constituem-se de fluocaptores de carvão ativado, os quais 

foram colocados nos pontos estratégicos e instalados de forma a permanecer junto às 

zonas de fluxo. Os detectores (fluocaptores) utilizados neste experimento consistem de 

cilindros de alumínio desenhados pela Hidrovia para armazenamento do carvão ativado 

de granulometria 8 a 12 mesh (Figura 2.6 A), cuja propriedade principal é adsorver e 

reter o traçador quando sua ‘nuvem’ passa pelo carvão. 

A B 
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Figura 2.5 - Localização dos pontos de monitoramento pós-injeção 
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Os detectores de carvão, após a coleta, foram acondicionados em frascos plásticos 

lacrados e transportados para o laboratório da Hidrovia. De forma semelhante, as 

amostras de água coletadas foram reservadas em frascos plásticos estéreis para 

serem levadas até o laboratório (Figura 2.6 B). 

Figura 2.6 - A: Cilindro de alumínio preenchido com carvão ativado para a adsorção de 

traçadores corantes (Fluocaptor). B: Frascos de 50 ml e 30 ml, respectivamente, para coleta de 

carvão ativado e água. 

Quando da última etapa de campo, realizada 27 dias após a injeção dos traçadores 

corantes, no dia 23/07/2014, a equipe de campo da Hidrovia realizou mais uma coleta 

de água e carvão nos 16 pontos selecionados inicialmente para o background, para 

avaliar se parte dos corantes injetados havia ficado retida em algum trecho rota de 

fluxos e, assim, retardada a sua detecção. Nesta campanha de campo também foi 

recolhido todo o material instalado no início dos trabalhos de campo. 

2.6 - Análises Laboratoriais 

Os corantes injetados no meio aquífero podem se identificados por suas propriedades 

de fluorescência. Fluorescência é o fenômeno de emissão de luz associado ao 

movimento dos elétrons saindo de um estado excitado para o estado fundamental. No 

espectrofotômetro de fluorescência, a amostra absorve energia radiante da lâmpada de 

Xenônio pela excitação de elétrons nas moléculas de seus compostos, e quando esses 

retornam para o estado fundamental emitem parte da energia na forma de luz. A luz 

emitida apresenta comprimento de onda maior e mais baixa energia que a luz de 

incidência. 

A B 
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A absorção das radiações e a emissão da luz fluorescente pela amostra dependem das 

estruturas das moléculas que a compõem e são características para cada substância 

química, sendo necessário, portanto, conhecer previamente os comprimentos de onda 

de máxima excitação e emissão das substâncias que se pretende estudar. Existem nos 

espectrofotômetros várias lentes e fendas que têm como objetivo colimar e selecionar 

os feixes de luz apropriados, ou seja, permitem selecionar o espectro de emissão ou/e 

de excitação.  

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

Scan (synchronous scan) é obtida, para uma dada faixa do espectro selecionada, a 

curva de intensidade de fluorescência emitida pela amostra. A faixa do espectro 

selecionada para o estudo corresponde a um intervalo entre 450 nm e 600 nm e 

abrange os picos de máxima fluorescência dos corantes que foram utilizados no 

estudo. Os comprimentos de onda de excitação/emissão que produzem maior 

intensidade de fluorescência e que permitem caracterizar a Fluoresceína são 491 nm e 

512 nm, e para a Rodamina WT são, respectivamente, 554 nm e 580 nm.  No Anexo 1 

se encontra a análise de desempenho do espectrofotômetro com o intuito de assegurar 

o bom funcionamento do equipamento e a confiabilidade dos resultados. 

2.7 - Interpretação dos Resultados 

Os dados obtidos no experimento foram, a princípio, analisados de forma qualitativa, 

visando ao reconhecimento da conexão hidráulica pela presença ou não do traçador 

em determinado ponto de detecção. 

A partir do arranjo de monitoramento estabelecido, foi possível avaliar as 

concentrações de traçador que se dispersaram ao longo das rotas de fluxos, de modo a 

permitir a projeção da curva de recuperação da massa de corante injetada, ou parte da 

mesma, ao longo do tempo. Isto permitiu a interpretação dos tempos de trânsito dos 

fluxos subterrâneos, a partir das zonas de injeção previamente conhecidas. 

A interpretação partiu da comparação entre os resultados obtidos para água e carvão 

em cada ponto monitorado e aqueles valores obtidos durante a campanha de 

background, nos respectivos pontos. Assim, foram identificados os resultados positivos 

e negativos em relação à presença dos traçadores investigados.  
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A interpretação de um resultado positivo por meio da análise espectral foi possível 

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

comprimento de onda do corante no espectro de excitação (554 nm para Rodamina WT 

e 491 nm para Fluoresceína), formando uma curva de intensidade de fluorescência 

característica, de concavidade negativa e aguda. 

Interpretações do ensaio decorreram de várias observações obtidas das condições de 

background, tais como forma de curva, abrangência em relação à faixa espectral 

esperada, intensidade e concentração, nas fases pré e pós-injeção. Desse modo, é 

possível se verificar cenários em que baixas concentrações obtidas apresentam formas 

típicas da presença do corante, podendo ser confundidas com um falso negativo. 
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3 - RESULTADOS 

Os resultados dos testes de traçadores corantes no ribeirão das Lajes e nas cavidades 

CAV-0001A e B são apresentados considerando primeiramente os estudos de 

background, referentes à fluorescência natural das águas e o monitoramento com 

carvão ativado. Posteriormente apresentam-se os resultados dos dispositivos de 

monitoramento contínuo e de monitoramento discreto. Por último, através dos dados 

analisados nos estudos de background e pós-injeção, apresenta-se uma interpretação 

dos aspectos hidrogeológicos das cavidades e sua relação com o ribeirão das Lajes. 

3.1 - Estudos de Background (Pré-injeção) 

Em geral, as águas podem conter substâncias que emitem fluorescência em 

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

mesmo conter substâncias fluorescentes associadas a compostos provenientes. Assim, 

todo ensaio de traçador deve previamente avaliar as características de fluorescência 

das águas que circulam no meio em estudo. 

Os estudos de background foram realizados através das amostragens de água e 

carvão em quatro campanhas de campo, entre os meses de março a junho de 2014, 

período que antecedeu a injeção dos traçadores corantes. As amostragens foram 

realizadas em 16 pontos definidos estrategicamente a montante, a jusante e no interior 

das cavidades CAV-0001A e B, referentes às águas do ribeirão das Lajes, podendo ser 

revistos na Figura 2.2, apresentada anteriormente. 

Primeiramente são apresentados os resultados obtidos para as amostras de água e em 

seguida os resultados dos carvões que foram posicionados nos pontos selecionados. O 

objetivo é observar o comportamento das curvas de fluorescência ao longo do espectro 

de interesse. O espectro estudado abrange as zonas onde ocorrem os picos de 

fluorescência máxima dos corantes que foram utilizados: fluoresceína e rodamina WT. 

Os dados obtidos durante o período de estudo de background visaram responder às 

seguintes perguntas: 

• Como é a fluorescência natural das águas na faixa do espectro entre 450 nm e 

600 nm na área de interesse?  
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• Existem variações significativas na fluorescência entre pontos diferentes? E em 

um mesmo ponto? 

• Como a caracterização do background servirá para a interpretação dos 

resultados após a injeção dos traçadores corantes? 

3.1.1 - Fluorescência natural das águas 

Os resultados das quatro campanhas de background das águas coletadas nos 16 

pontos monitorados no ribeirão das Lajes e nas cavidades são apresentados adiante. 

Os pontos D15 e D16 foram estabelecidos a partir da segunda campanha de 

background. A Tabela 3.1 apresenta o cronograma das coletas realizadas. 

Os gráficos das figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 ilustram a intensidade de fluorescência na 

faixa do espectro de interesse, respectivamente para as quatro campanhas de 

background. Observa-se que para todas as amostras a intensidade de fluorescência 

tende a diminuir com o aumento do comprimento de onda, formando curvas 

decrescentes. A taxa de diminuição da fluorescência é maior entre 450 e 500 nm, e a 

curva é suavizada em direção aos comprimentos de onda maiores.  

Observa-se também que nas quatro campanhas de coleta de pré-injeção o ponto D3, 

referente a um pequeno lago formado por gotejamento no interior da cavidade CAV-

0001A, obteve taxas mais elevadas de fluorescência natural da água em relação aos 

outros pontos amostrados. Esse fator é evidenciado nos quatro gráficos supracitados, 

podendo observar que a curva referente a esse ponto se destaca em relação aos 

demais. 

Tabela 3.1 - Cronograma de Coleta de águas para background 

Pontos de Coleta D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Background 01 
Data: 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 

Hora: 13:00 13:15 14:00 12:15 12:35 14:20 16:40 15:00 

Background 02 
Data: 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 

Hora: 12:58 13:14 14:08 13:53 13:41 15:01 11:06 15:46 

Background 03 
Data: 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 

Hora: 13:51 14:04 14:30 14:24 14:19 15:05 09:58 15:34 

Background 04 
Data: 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 

Hora: 09:50 09:58 10:13 10:32 10:38 11:20 11:40 11:54 
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Pontos de Coleta D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

Background 01 
Data: 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 - - 

Hora: 10:35 10:00 10:15 09:30 15:30 11:30 - - 

Background 02 
Data: 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 

Hora: 10:39 10:16 09:55 09:40 16:04 11:19 14:35 08:30 

Background 03 
Data: 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 

Hora: 09:39 09:19 09:26 09:08 15:29 10:27 14:52 08:30 

Background 04 
Data: 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 

Hora: 11:23 10:38 10:37 10:25 11:38 11:55 11:06 09:30 

 

Na primeira campanha de background a intensidade de fluorescência foi inferior a 150. 

Na segunda o valor máximo de intensidade foi de 188,7, enquanto que na terceira foi 

de 88,4 e na quarta foi abaixo de 53. Vale ressaltar que o espectrofotômetro apresenta 

duas formas de resultados. Uma delas é a partir da intensidade de fluorescência, que é 

adimensional e capaz de uma melhor interpretação qualitativa; a outra forma de 

resultado é a partir concentração da amostra (ppb) com enfoque na interpretação 

quantitativa. 

Com base nos resultados das quatro campanhas, a fluorescência natural das águas 

dos 16 pontos foi caracterizada pelas curvas apresentadas na Figura 3.5. A área 

abaixo da curva pontilhada representa todo o intervalo de variação natural da 

intensidade de fluorescência observado ao longo do espectro analisado. A área 

hachurada no gráfico indica o intervalo mais característico, onde se situam todas as 

curvas, com exceção da curva obtida no ponto D3 na segunda campanha (curva de 

intensidade máxima observada). 
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Figura 3.1 - Curvas de intensidade de fluorescência natural das águas que circulam nos 14 

pontos monitorados na 1ª campanha de background 
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Figura 3.2 - Curvas de intensidade de fluorescência natural das águas que circulam nos 16 

pontos monitorados na 2ª campanha de background 
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Figura 3.3 - Curvas de intensidade de fluorescência natural das águas que circulam nos 16 

pontos monitorados na 3ª campanha de background 
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Figura 3.4 - Curvas de intensidade de fluorescência natural das águas que circulam nos 16 

pontos monitorados na 4ª campanha de background 
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Figura 3.5 - Curva de background de fluorescência das águas dos 16 pontos amostrados. A 

linha pontilhada indica a amostra de maior fluorescência, enquanto a área hachurada demarca 

a zona de variação característica da intensidade de fluorescência nas quatro campanhas. 

3.1.2 - Monitoramento com carvão ativado 

Os resultados obtidos na análise da fluorescência das substâncias armazenadas no 

carvão são apresentados em seguida. As coletas ocorreram conforme indica o 

cronograma da Tabela 3.2. Destaca-se que os fluocaptores à base de carvão ativado 

foram instalados na primeira campanha de campo e, para uma maior adsorção de 

substâncias de fluorescência natural das águas no carvão, optou-se por coletar apenas 

uma amostra de background na quarta campanha de pré-injeção. 

Tabela 3.2 - Cronograma de Coleta de carvão para background 

Pontos de Coleta D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Background 01 Data: - - - - - - - - 

Background 02 Data: - - - - - - - - 

Background 03 Data: - - - - - - - - 

Background 04 
Data: 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 

Hora: 09:50 09:58 10:13 10:32 10:38 11:20 11:40 11:54 

 
Pontos de Coleta D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

Background 01 Data: - - - - - - - - 

Background 02 Data: - - - - - - - - 

Background 03 Data: - - - - - - - - 

Background 04 
Data: 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 

Hora: 11:23 10:38 10:37 10:25 11:38 11:55 11:06 09:30 
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A forma das curvas obtidas assemelha-se aos resultados encontrados para as águas, 

ocorrendo, entretanto, variações importantes relacionadas à intensidade da 

fluorescência. 

Ao avaliar o gráfico da Figura 3.6 observa-se que os resultados indicam valores de 

fluorescência próximos ou inferiores a 400. Observa-se que na maioria dos 16 pontos 

amostrados a intensidade de fluorescência tende a uma elevação, atingindo o pico da 

curva entre o comprimento de onda 490 e 510. O ponto D11 foi o que obteve o maior 

valor de intensidade de fluorescência, atingindo porção de maior amplitude com 390. 
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Figura 3.6 - Curvas de intensidade de fluorescência natural dos carvões coletados nos 16 

pontos monitorados na 4ª campanha de background 

Observa-se que as intensidades obtidas nas amostras de carvões são, via de regra, 

superiores às encontradas nas amostras de água. Isto é esperado e se deve ao fato de 

que os carvões adsorvem as substâncias de forma cumulativa, enquanto as amostras 

de água representam uma concentração pontual dos corantes. No caso deste ensaio, 

os fluocaptores com carvão para análise de background foram deixados em cada ponto 

durante um período de 3 meses (26/3 a 25/6/14), tempo ao longo do qual foram 

adsorvidas cumulativamente as substâncias com fluorescência que tenham passado 

pelo ponto.  
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3.2 - Estudos de Pós-Injeção 

Para uma maior segurança e uma melhor interpretação dos dados, durante o 

monitoramento da água foram utilizadas quatro formas de análises para a detecção do 

traçador.  

Uma delas foi por meio do carvão ativado, apresentando resultados qualitativos. As 

demais foram de forma quantitativa, realizando-se medições de concentrações dos 

traçadores lançados em ppb’s. Contudo, os equipamentos com menor complexidade 

apresentam limites de detecção mais restritos que o fluorímetro de bancada, no 

laboratório.  

Os fluorímetros de mão e o portátil analisam a fluorescência da água pela emissão de 

um determinado feixe de luz, específico para cada traçador, por meio de uma luz de 

LED. Desta forma, assim como no feixe de luz, há um receptor de luz, específico para 

cada traçador, associando a intensidade da luz de uma determinada faixa do espectro 

a uma tensão elétrica. Esta tensão elétrica lida em mV é convertida em ppb em função 

da calibração do aparelho. A Figura 3.7 ilustra o funcionamento dos fluorímetros de 

mão e portátil. 

 
Figura 3.7 - Ilustração esquemática do funcionamento do fluorímetro de mão e portátil 

 

Já o fluorímetro de bancada apresenta uma funcionalidade mais sofisticada. A fonte 

emissora de luz é composta por uma lâmpada de Xenônio, e o mecanismo de leitura do 
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espectro pode ser em 3D, ou seja, o aparelho tem capacidade de emitir e captar 

qualquer faixa de luz, desde a faixa ultravioleta, passando pelo espectro visível, até a 

faixa do infravermelho.  

Assim, devido aos fluorímetros de mão e portátil apresentarem uma estrutura eletrônica 

mais simples, o limite de detecção máximo dos equipamentos é de aproximadamente 

400 ppb, ou seja, valores com concentrações superiores a 400 ppb não são confiáveis 

quantitativamente. Nos resultados encontrados os valores de concentração de 

Rodamina WT não ultrapassaram esse limite de detecção, contudo, os valores de 

fluoresceína foram muito superiores ao limite de medição do aparelho. Apesar disso, os 

resultados encontrados não deixaram de ser apresentados neste relatório, conforme se 

observa adiante. 

Em contrapartida, o fluorímetro de bancada apresenta uma confiabilidade maior dos 

resultados, em comparação aos equipamentos utilizados em campo. Além de o 

equipamento ter uma eletrônica mais complexa e alta sensibilidade, as amostras que 

apresentam altas concentrações podem ser diluídas em laboratório, até se encontrar o 

valor real da amostra analisada. Dessa forma, todas as discussões e conclusões que 

envolvem análises quantitativas foram baseadas nos dados obtidos do 

espectrofotômetro (laboratório).  

3.2.1 - Detecção dos Traçadores por Meio dos Dispositivos de 
Monitoramento Contínuo 

Os dispositivos de monitoramento contínuo referem-se aos fluorímetros com data 

loggers portáteis para águas superficiais, modelo GGUN-FL30, os quais foram 

programados para realizar leituras a cada 2 minutos. Como abordado na metodologia, 

foram instalados quatros desses dispositivos para detecção dos traçadores em pontos 

estratégicos, referentes ao D08, D10, D11 e D16 apresentados na Figura 2.5, citada 

anteriormente. 

Os fluorímetros instalados nos pontos D08, D10 e D16 detectaram a rodamina WT e a 

fluoresceína. Os equipamentos iniciaram as leituras a partir de 9:30 h do dia 

26/06/2014 e a fluoresceína foi injetada neste mesmo horário. A rodamina WT foi 

injetada 30 minutos depois, às 10:00 h. 
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A Figura 3.8 apresenta o gráfico com os resultados dos três fluorímetros onde foram 

detectados os traçadores corantes, sequencialmente. O fluorímetro do ponto D08, na 

ressurgência da cavidade CAV-0001B, iniciou a detecção da fluoresceína por volta de 

11:00 h, atingindo o ápice de concentração, em que a curva atinge a sua maior 

amplitude, por volta de 12:30 h, quando a concentração aproximou-se de 650 ppb 

(partes por bilhão). A rodamina WT foi detectada neste ponto a partir de 11:15 h, 

atingindo um pico por volta de 12:15 horas com uma concentração de 350 ppb.  

Por volta das 13:30 h a fluoresceína foi detectada no fluorímetro do ponto D10, onde se 

localiza o cânion a jusante da cavidade CAV-0001B, enquanto a rodamina WT foi 

detectada por volta das 14:00 h. A fluoresceína e a rodamina WT obtiveram um pico de 

concentração por volta das 17:30 h, respectivamente com 140 ppb e 40 ppb. 

No ponto D16, localizado a cerca de 1 km a jusante do cânion, a fluoresceína e a 

rodamina WT foram detectadas a partir das 20:00 h, sendo o primeiro corante 

identificado por um pico de concentração de 93 ppb à 1:00 h e, o segundo, com 61 ppb 

à 1:30 h do dia 27/06/2014. 
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Figura 3.8 - Gráfico dos três dispositivos de monitoramento contínuos em que foram 

detectados os traçadores corantes 

No que se refere ao fluorímetro instalado no ponto D11, correspondente ao talvegue 

principal do ribeirão das Lajes, a jusante das cavidades, como pode ser observado no 

gráfico da Figura 3.9, não foi detectada a presença dos corantes. O resultado indica 

que este curso de água, no trecho entre as cavidades até a confluência com o cânion 

não recebe água oriunda das cavidades, sendo formado apenas pelas contribuições 

superficiais de seus afluentes da margem direita. 
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Figura 3.9 - Gráfico do dispositivo de monitoramento contínuo do ponto D11 

3.2.2 - Detecção dos traçadores por Meio dos Dispositivos de 
Monitoramento de Mão 

Os fluorímetros de mão foram utilizados para darem suporte ao monitoramento pós-

injeção, auxiliando na percepção da chegada e detecção dos traçadores corantes nos 

pontos monitorados. Os pontos D08, D10 e D11 foram monitorados com o fluorímetro 

de mão da marca AquaFluor, realizando leituras, inicialmente, a cada 15 minutos a 

partir das 9:30 h do dia 26/06/2014, o mesmo horário em que se iniciou a leitura 

através dos fluorímetros de leituras contínuas.  

A cada coleta de amostra de água (30 ml), para serem analisadas no laboratório da 

Hidrovia através do espectrofotômetro de fluorescência (HITACHI F-2700), uma leitura 

foi realizada no fluorímetro de mão, anotando-se as informações na cadeia de custódia. 

Ao se detectar os traçadores corantes pelo fluorímetro de mão, para um maior 

detalhamento dos resultados, amostragens de água foram realizadas em intervalos 

menores que 15 minutos. 

No ponto D08 totalizou-se 50 leituras entre 9:30 e 16:00 h, cujos resultados podem ser 

observados na Tabela 3.3 e no gráfico da Figura 3.10. Ao se observar esses 

resultados, verifica-se que a fluoresceína foi detectada inicialmente às 10:45 h e atinge 
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o máximo de concentração do equipamento, de 600 ppb, às 11:29 h. A rodamina WT 

foi detectada às 11:00 h, com o pico da curva de detecção ocorrendo às 11:45 h e 

concentração de 259,3 ppb. 

Os resultados da leitura através do fluorímetro de mão do ponto D10 também podem 

ser visualizados e analisados através da Tabela 3.2 e do gráfico da Figura 3.8. 

Observa-se que a fluoresceína foi detectada a partir das 14:00 h e a rodamina WT a 

partir das 14:15 h. Devido ao horário da equipe presente em campo, por já ter 

detectado os traçadores corantes, decidiu-se por manter o monitoramento através do 

fluorímetro de mão até as 16:50 h, totalizando 30 leituras. 

Tabela 3.3 - Dados das leituras dos fluorímetros de mão nos pontos D08 e D10 

D 08 D 10 

Hora Rodamina WT Fluoresceína Hora Rodamina WT Fluoresceína 

09:30 0,02 0 09:30 0,147 0,103 

09:45 0 0 09:45 0,101 0,053 

10:00 0 0 10:00 0,063 0 

10:15 0 0 10:15 0,034 0 

10:30 0 0 10:30 0 0 

10:45 0 0,19 10:45 0,188 0,023 

10:52 0,006 3,606 11:00 0,054 0,197 

10:54 0,003 7,657 11:15 0,027 0,221 

10:55 0,117 24,47 11:30 0,01 0 

11:00 0,6 67,04 11:45 0,053 0 

11:04 1,05 114 12:00 0,04 0,01 

11:07 1,026 122,3 12:15 0 0 

11:08 1,648 164,7 12:30 0,086 0 

11:10 3,024 243 12:45 0 0 

11:14 6,49 296,3 13:00 0 0 

11:16 11,41 349,4 13:15 0 0 

11:19 19,82 406,9 13:30 0 0 

11:23 44,5 497,1 13:45 0 0 

11:25 71,99 565,2 14:00 0 1,297 

11:29 113,1 600 14:08 0 2,554 

11:35 190,7 600 14:15 0,204 3,466 

11:38 223,9 600 14:30 1,998 16,28 

11:40 246,8 600 14:40 3,978 28,89 

11:45 259,3 600 14:55 7,916 49,63 

11:50 251,6 600 15:10 13,02 96,35 

11:55 217 600 15:30 21,87 158,6 

12:00 192,9 600 15:50 26,9 199,2 
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D 08 D 10 

Hora Rodamina WT Fluoresceína Hora Rodamina WT Fluoresceína 

12:03 170,3 600 16:10 31,05 224,7 

12:06 154,5 600 16:30 34,37 260 

12:09 136,8 600 16:50 35,57 280,1 

12:12 118,6 600   
 

  

12:15 95,03 600   
 

  

12:20 81,35 600   
 

  

12:24 64,22 593,7   
 

  

12:30 46,6 592,3   
 

  

12:45 29,84 460,8   
 

  

13:00 19,08 261,2   
 

  

13:10 14,97 175,9   
 

  

13:15 14,54 186,7   
 

  

13:30 11,76 150,6   
 

  

13:45 9,354 108,4   
 

  

14:00 7,519 75,47   
 

  

14:15 6,295 48,42   
 

  

14:30 5,094 40,43   
 

  

14:45 4,32 32,42   
 

  

15:00 3,584 29,45   
 

  

15:15 3,106 26,99   
 

  

15:30 2,721 26,97   
 

  

15:45 2,473 25,19   
 

  

16:00 2,296 26,98       

 

No ponto D11, correspondente ao talvegue principal do ribeirão das Lajes, a jusante 

das cavidades, foram realizadas 29 leituras. Como pode ser observado na Tabela 3.4 e 

no gráfico da Figura 3.11, não foi detectada a presença dos corantes, indicando que 

este curso de água, no trecho entre as cavidades até a confluência com o cânion, não 

recebe água oriunda das cavidades, sendo formado apenas pelas contribuições 

superficiais de seus afluentes da margem direita. 

Importante ressaltar que todos os resultados apresentados pelos fluorímetros de mão 

corroboraram em termos de tempo de detecção e concentração com os fluorímetros de 

monitoramento contínuo modelo GGUN-FL30, sendo de suma importância para a 

organização e planejamento das equipes em campo. 
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Figura 3.10 - Gráficos dos fluorímetros de mão dos pontos D08 e D10 

Tabela 3.4 - Dados do fluorímetro de mão do ponto D11 

D 11 

Hora Rodamina WT Fluoresceína Hora Rodamina WT Fluoresceína 

09:30 0,127 0,086 13:15 0,14 0,294 

09:45 0,038 0 13:30 0,102 0,002 

10:00 0,01 0 13:45 0 0,101 

10:15 0,122 0 14:00 0,059 0,228 

10:30 0,143 0 14:15 0,12 0,092 

10:45 0,162 0,246 14:30 0,066 0 

11:00 0,188 0,516 14:45 0,086 0 

11:15 0,159 0,111 15:00 0,164 0 

11:30 0,223 0,38 15:10 0,196 0 

11:45 0,204 0,056 15:30 0,174 0,187 

12:00 0,188 0,148 15:50 0,261 0 

12:15 0,266 0,038 16:10 0,183 0,057 

12:30 0,228 0,717 16:30 0,301 0 

12:45 0,191 0,205 16:50 0,212 0,3 

13:00 0,277 0,462       
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Figura 3.11 - Gráfico dos dados de fluorímetro de mão do ponto D11 

3.2.3 - Detecção dos traçadores por Meio dos Dispositivos de 
Monitoramento Discreto 

A detecção dos traçadores por meio dos dispositivos de monitoramento discreto 

ocorreu através de análise das águas coletadas em campo, sendo as análises 

realizadas através do espectrofotômetro de laboratório. Desta forma, foi possível 

observar o exato instante que o traçador começou a se aproximar dos pontos 

monitorados. Além disso, as concentrações encontradas são fiéis às encontradas em 

campo devido à maior sensibilidade e exatidão do aparelho utilizado.  

O primeiro ponto a detectar o traçador foi o D06, constatando a presença de 

fluoresceína 12 minutos após o seu lançamento. Neste instante a concentração 

encontrada foi de 0,2 ppb de fluoresceína. A concentração máxima encontrada no 

ponto D-06 foi de 11.925,38 ppb às 10:04 h, ou seja, o pico máximo de concentração 

de fluoresceína ocorreu 34 minutos após a sua injeção. Apesar da proximidade do local 

de lançamento, não foi detectada a presença rodamina WT neste ponto de 

monitoramento. A Figura 3.12 ilustra o gráfico de concentração x tempo da fluoresceína 

no ponto D06. 
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Figura 3.12 - Gráfico de concentração de fluoresceína no ponto D06 

Já a Figura 3.13 ilustra a constatação da detecção da fluoresceína e a não detecção da 

rodamina WT no ponto D06. Neste gráfico é possível notar a diferença da fluorescência 

da água de background e da amostra com a presença da fluoresceína. 
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Figura 3.13 - Gráfico ilustrando a presença de fluoresceína na água e a não detecção de 

rodamina WT no ponto D06 
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O segundo ponto onde os traçadores lançados foram detectados foi o D08. Além da 

fluoresceína, neste ponto também foi detectada a rodamina WT. A fluoresceína foi 

detectada 1:15 horas após o seu lançamento. Já a rodamina WT começou a se 

aproximar 1:10 horas após ser injetada nos sumidouros. A concentração máxima de 

fluoresceína encontrada neste ponto foi de 2.805,63 ppb, 2:30 horas após o seu 

lançamento. Já a rodamina WT teve o seu pico de concentração máxima 1:45 horas 

após a sua injeção, com uma concentração de 255,18 ppb. Assim, é presumível 

concluir que a rota tomada pela rodamina WT apresenta um tempo de concentração 

menor que a rota da fluoresceína até as duas rotas se tornarem comuns. Além disso, 

pela grande diferença de concentração encontrada entre os dois traçadores, é possível 

que grande parte da rodamina WT lançada nos sumidouros tome outros rumos além do 

constatado no ponto D08, ou seja mais amplamente adsorvida no solo e rocha. A 

Figura 3.14 ilustra os gráficos de concentração x tempo da fluoresceína e rodamina WT 

no ponto D08. 
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Figura 3.14 - Gráficos de concentração de fluoresceína e rodamina no ponto D08. 

Na Figura 3.15 é possível observar a presença tanto da rodamina WT quanto da 

fluoresceína na água. Visualizam-se as amostras analisadas em momentos distintos, 

mas com notável diferença entre a intensidade da água sem corantes (background) e 

da amostra com a presença de traçadores. 
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Figura 3.15 - Gráfico comparativo de amostras de água de background com amostras de água 

contendo fluoresceína e rodamina WT no ponto de monitoramento D08 

O terceiro ponto a ser detectado foi o D10. Tanto a fluoresceína quanto a rodamina WT 

tiveram a primeira detecção 4 horas após os seus respectivos lançamentos. Na figura 

3.16 é possível observar o gráfico de concentração ao longo do tempo da fluoresceína 

e rodamina WT.  
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Figura 3.16 - Gráfico de concentração de fluoresceína e rodamina WT no ponto D10 

O próximo ponto detectado foi o D12, com a constatação da chegada dos traçadores 

4:15 horas após as respectivas injeções. Assim como no ponto D10, no momento que a 

coleta de água foi descontinuada, os traçadores ainda estavam passando nos 

referentes pontos de monitoramento. Por este motivo, a Figura 3.17 apresenta o gráfico 

desenhando somente o momento de ascensão da concentração dos traçadores. 
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Figura 3.17 - Gráfico de concentração de fluoresceína e rodamina WT no ponto D12 

As Figuras 3.18 e 3.19 apresentam os gráficos de comparação de intensidade de 

fluorescência das amostras de background e amostras contendo traçadores nos pontos 

D10 e D12, respectivamente. Estes gráficos tornam-se evidências capazes de 

assegurar a passagem dos corantes nos respetivos pontos de monitoramento, pois o 

formato típico da curva de amostra contendo o traçador é diferente ao formato da curva 

de background. 

Devido à constatação, por meio de outros dispositivos, de que os traçadores atingiram 

o ponto de monitoramento D16, a coleta de água foi interrompida antes que os 

traçadores chegassem ao ponto monitorado. Por esta razão, nas análises de água 

realizadas em laboratório não foi constatada a presença de rodamina WT e 

fluoresceína.  

Já no ponto de monitoramento D11, que se encontra próximo ao ponto D10, não foi 

constatada a presença dos traçadores lançados por nenhum dispositivo. Na Figura 

3.20 há um comparativo da intensidade de fluorescência da última coleta de água no 

dia da injeção com a intensidade de fluorescência natural do meio. 
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Figura 3.18 - Gráfico comparativo de amostras de água de background com amostras de água 

contendo fluoresceína e rodamina WT do ponto de monitoramento D10 
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Figura 3.19 - Gráfico comparativo de amostras de água de background com amostras de água 

contendo fluoresceína e rodamina WT do ponto de monitoramento D12 
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Figura 3.20 - Gráfico comparativo de amostras de água de background com amostra de água 

após a injeção no ponto D11 

3.2.4 - Detecção dos traçadores por Meio dos Carvões Ativados 

Diante a complexidade da dinâmica do fluxo da água subterrânea encontrada na área 

estudada, as instalações dos carvões ativados tornaram-se fundamentais para se 

observar os fluxos subterrâneos mais tardios. Após 27 dias da injeção dos traçadores, 

foi realizada uma coleta de água e a retirada dos carvões ativados em todos os pontos 

monitorados. Dentre as amostras de água analisadas nenhum traçador foi detectado, 

ou seja, após este período não restou nenhuma porção do traçador na área 

monitorada. Contudo, o carvão ativado tem a capacidade de reter o traçador caso ele 

tenha passado entre estes 27 dias. Foi o caso do ponto D14. Além dos pontos onde já 

tinham sido constatadas as presenças dos traçadores, o carvão ativado instalado no 

ponto D14 obteve a comprovação da detecção da fluoresceína. Na Figura 3.21 nota-se 

a intensidade de fluorescência natural do meio com a intensidade de fluorescência da 

análise do carvão ativado do ponto D14.  
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Figura 3.21 - Gráfico comparativo da amostra de background com a amostra de carvão ativado 

recolhido 27 dias após a injeção dos traçadores no ponto D14 

 

3.3 - Aspectos Hidrogeológicos do Ribeirão das Lajes em Relação à CAV-0001 

A CAV-0001A é desenvolvida no contato entre os litotipos constituídos por itabiritos e 

quartzitos do Grupo Serra da Serpentina, avançando predominantemente no primeiro 

litotipo. O quartzito é observado no teto do amplo salão da entrada, na claraboia e no 

trecho mais volumoso do segmento a jusante desta claraboia. As cavidades CAV-

0001A e CAV-0001B constituem segmentos de um mesmo sistema espeleogênico, 

separadas pelo colapso do teto em uma porção intermediária de seu eixo principal. O 

desenvolvimento dos dois segmentos está nitidamente controlado por fraturas 

subverticais de direção NW/SE e pelo mergulho da foliação das rochas, para leste, com 

contribuição da ação de erosão fluvial e processos de infiltração vertical e percolação 

lateral pretérita, principalmente nas zonas de contato entre os quartzitos e a formação 

ferrífera (itabirito). 

Algumas considerações sobre essa cavidade em relação aos recursos hídricos indicam 

que se trata de duas galerias drenantes, porém, com a conexão hídrica através de 

fraturas e de foliação das rochas. Neste caso, é importante ressaltar que nas fraturas 
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abertas a velocidade de fluxo (em sentido sudeste) é maior do que no sentido de 

mergulho da foliação (para leste). Isso retrata um meio heterogêneo e anisotrópico, 

onde prevalecem diversas interações entre águas superficiais e subterrâneas, visto a 

ocorrência de sumidouros e surgências que recebem e redirecionam os fluxos de água 

através dos planos preferencias das rochas citadas acima. 

A CAV-0001A, localizada mais a montante, recebe parte do fluxo do ribeirão das Lajes, 

encaixado em uma zona de ruptura geológica de direção NW/SE (com fluxo superficial 

em sentido sudeste). Este fluxo de entrada é drenado para um sumidouro localizado a 

algumas dezenas de metros no interior da cavidade (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 - Passagem da fluoresceína no sumidouro dentro da CAV-0001A 

Conforme corroborado pelo ensaio de traçadores, as águas drenadas no sumidouro da 

CAV-0001A percolam pela foliação e pelas fraturas NW/SE, conectando-se ao interior 

da CAV-0001B, a jusante, onde possui água aflorante a alguns metros de sua entrada, 

através de uma ressurgência em sua porção distal (Figura 3.23).  

Através dos resultados de injeção e detecção dos corantes pode se estabelecer o 

tempo médio do percurso das águas entre a entrada da CAV-0001A e a surgência 

distal da CAV-0001B por volta de 1,25 hora. Esta ressurgência também recebe as 

águas dos sumidouros situados do lado externo da CAV-0001A, evidenciado pela 

detecção de rodamina WT em seu interior. A ressurgência forma um lago no fundo da 

Sumidouro  
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cavidade, de onde as águas são novamente introduzidas em um sumidouro (Figura 

3.24). 

 

Figura 3.23 - Passagem da fluoresceína na surgência dentro da CAV-0001B 

 
Figura 3.24 - Sumidouro na CAV-0001B preenchido por banco de sedimentos aluvionares 

arenosos e cascalho 

A partir daí, as águas são conduzidas principalmente através de fraturas, mas ainda 

pela foliação da rocha, e ressurgem no curso de água afluente esquerdo do ribeirão 

das Lajes, ao norte das cavidades, no trecho do cânion situado a cerca de 100 metros 

a montante do ponto de confluência com o ribeirão das Lajes (Figura 3.25). O tempo do 

Surgência 

Sentido do Fluxo e 

Sumidouro 
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percurso das águas desde a entrada da CAV-0001A até o local de sua saída no cânion 

é de cerca de 4,0 horas. 

 
Figura 3.25 - Surgência das águas da CAV-0001 no cânion do afluente esquerdo do ribeirão 

das Lajes (vista de montante para jusante) 

Já no talvegue principal que constitui o ribeirão das Lajes, a jusante das cavidades, não 

foi observada a presença dos corantes (Figura 3.26). O resultado indica que este curso 

de água, no trecho entre as cavidades até a confluência com o cânion, não recebe 

água oriunda das cavidades, sendo formado apenas pelas contribuições superficiais de 

seus afluentes da margem direita. 

Na Figura 3.27 é possível se observar a rota do fluxo dos corantes injetados nos 

sumidouros da cavidade CAV-0001A, apresentando, sequencialmente, no sentido do 

fluxo do ribeirão das Lajes (Oeste/Leste) e através de registros fotográficos e gráficos 

dos fluorímetros, a injeção dos corantes, os sumidouros, as surgências, cânion, a 

confluência de drenagem e a detecção dos traçadores corantes. 
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Figura 3.26 - Confluência do ribeirão das Lajes (esquerda) e o cânion de seu afluente 

esquerdo (direita) que recebe as águas de dentro da CAV-0001 (vista de jusante para 

montante) 

 

A partir dessas informações, entende-se que o sistema hídrico atuante nas cavidades 

CAV-0001A e CAV-0001B é o mesmo, constituindo-se pelas águas do ribeirão das 

Lajes que se infiltram nas fraturas existentes, predominantemente, e planos de foliação 

no interior das mesmas, subordinadamente, desaguando no cânion logo a montante do 

ponto de confluência com o ribeirão das Lajes (neste caso, este curso d’água 

anteriormente entendido como continuação do rib. das Lajes, mostra-se apenas como 

um tributário de sua margem direita).  

Deve-se observar que a porção inferior do sistema de cavernas CAV-0001A e B, onde 

há a formação de um lago interior, ocorre justamente onde o plano de contato 

materializado pela quebra de comportamento reológico das rochas quartzíticas e 

ferríferas vem se posicionar em meio saturado, dada a continuidade do mergulho entre 

tais formações. A maior capacidade da ação erosiva hidromecânica sob regime 

turbulento (vadoso) em todo o trecho montante (fraturas) é modificada para uma 

dinâmica localizada, que passando a regime laminar, exatamente quando o contato 

entre as referidas rochas ocorre em meio saturado de sedimentos aluvionares 

Ribeirão das 

Lajes 
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arenosos e cascalho (transportados), os quais ocupam e entulham toda a porção 

afogada da CAV-0001B, em sua extremidade jusante. 
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Figura 3.27 - Rotas dos fluxos dos traçadores corantes e os pontos de injeção e detecção 
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A Figura 3.28 mostra um bloco diagrama ilustrativo do conceito de fluxo superficial e 

subterrâneo, elaborado com base nos dados de sondagem, no modelo geológico de 

blocos fornecidos pela Manabi, nas cotas estimadas dos níveis de água subterrâneos e 

nos resultados do ensaio de traçadores corantes. 

A principal unidade hidrogeológica da área é a formação ferrífera, que se encontra 

sobreposta aos filitos e sotoposta aos quartzitos. O nível de água potenciométrico na 

entrada da CAV-0001A deve se encontrar subaflorante, como sugerido pela presença 

de surgências e sumidouros na área, porém a principal contribuição hídrica é o ribeirão 

das Lajes que adentra o conduto principal da cavidade e se infiltra no sumidouro.   

Na CAV-0001B reconhece-se que a principal contribuição de água seja o próprio 

ribeirão das Lajes. Algumas surgências são responsáveis por uma pequena 

(insignificante) parcela do fluxo existente em ambas as cavernas, sendo que parte 

destas surgências apresenta fluxo temporário.  

A bacia hidrográfica do ribeirão das Lajes, até sua foz no rio Santo Antônio, drena uma 

área de 70,9 km², dos quais 15,3 km² representam a área delimitada com exutório 

localizado imediatamente a jusante da surgência da CAV-0001B. A área de drenagem 

incremental entre os sumidouros e a ressurgência da água no sistema CAV-0001 é de 

apenas 0,3 km², corroborando a importância da contribuição do ribeirão das Lajes 

neste contexto. 

Visto que os aportes de água para o interior da cavidade são provenientes quase que 

integralmente da porção de montante do ribeirão das Lajes, em um cenário futuro de 

intervenção, pode-se depreender que os impactos no suprimento de água da cavidade 

decorrentes do rebaixamento das águas subterrâneas podem ser considerados como 

de baixa relevância, pois se trata de um fluxo de água alimentado por contribuições 

essencialmente superficiais, oriundas de toda a bacia de contribuição a montante, 

sendo a influência do rebaixamento localizada a jusante da área de influência da 

cavidade pela explotação de água subterrânea da unidade ferrífera.  
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Figura 3.28 - Bloco diagrama esquemático demonstrando, de maneira simplificada, o conceito de fluxo e interação hídrica na área de influência 

das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B 
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De acordo com estudos anteriores (Informação Complementar 51 EIA/RIMA do Projeto 

Morro do Pilar) foi apresentado um cálculo das vazões subterrâneas específicas para a 

bacia de contribuição da cavidade CAV-0001A. Os resultados obtidos indicam que os 

quartzitos das zonas de cabeceira a oeste contribuiriam com cerca de 80% da vazão 

de base no ribeirão das Lajes, enquanto a Formação Ferrífera seria responsável por 

cerca de 2% do volume na época de seca.  

Na época de chuvas, a contribuição relativa da formação ferrífera é ainda menor, em 

função das grandes vazões escoadas de suas porções a montante. Esta seria a 

principal unidade afetada pelo rebaixamento, já que é o objeto do desaguamento e da 

atividade minerária, e que concentra na região a maior parte do fluxo subterrâneo por 

se tratar de uma unidade normalmente mais condutiva.  

Subjacente à formação ferrífera, encontram-se rochas consideradas como confinantes 

(filitos) e o embasamento cristalino, com condutividade hidráulica inferiores e atuantes 

como aquitardos e/ou aquicludes. De acordo com o exposto acima, estima-se que os 

impactos do rebaixamento no fluxo de água sejam de baixa relevância para a CAV-

0001A, não interferindo nas funções ambientais exercidas pela dinâmica hídrica no 

local. 

A maior parte das águas da surgência, e o sumidouro a jusante, são do próprio ribeirão 

das Lajes escoado para o interior da CAV-0001A, em função do alinhamento estrutural 

destas cavidades com o próprio curso do ribeirão das Lajes nesta porção. Esta 

hipótese foi confirmada pelo ensaio de traçadores e deverá ser ainda refinada através 

do monitoramento hídrico sistemático. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do ensaio de traçadores, verificou-se que o sistema hídrico atuante nas 

cavidades CAV-0001A e CAV-0001B é o mesmo, constituindo-se pelas águas do 

ribeirão das Lajes que se infiltram nas fraturas existentes, predominantemente, e 

planos de foliação, subordinadamente, desaguando no cânion logo a montante do 

ponto de confluência com o tributário da margem direita. 

Visto que os aportes de água para o interior da cavidade são provenientes quase que 

integralmente da porção de montante do ribeirão das Lajes, em um cenário futuro de 

intervenção, pode-se depreender que os impactos no suprimento de água da cavidade 

decorrentes do rebaixamento das águas subterrâneas podem ser considerados como 

de baixa relevância, pois se trata de um fluxo de água alimentado por contribuições 

essencialmente superficiais, oriundas de toda a bacia de contribuição a montante. 

Diante exposto acima, conclui-se que os objetivos inicialmente propostos foram 

plenamente alcançados. Com a utilização da técnica de ensaio com traçadores, foi 

possível diagnosticar e evidenciar as principais rotas de conexão hídrica na área 

estudada. Além disso, espera-se que este trabalho possa dar subsídio para uma 

definição pertinente de uma zona de proteção das cavidades CAV-0001A e CAV-

0001B. 

Por fim, sugere-se a implantação de uma rede de monitoramento hidrogeológico na 

área de interesse, com a finalidade de obter um maior refinamento da dinâmica hídrica 

local, além de permitir o acompanhamento dos potenciais impactos que possam 

ocorrer no futuro.  
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5 - EQUIPE TÉCNICA 

Tabela 3.5 - Equipe Técnica de Desenvolvimento do Estudo 

Nome Atuação 

Gisele Kimura Geóloga 

Paulo Fernando Pereira Pessoa Geólogo 

Rinaldo Afrânio Fernandes Geólogo 

Bruno Mamoru Doi Engenheiro Ambiental 

Frederico Fernandes Ávila Geógrafo 

Doralice Correia da Silva Analista Ambiental 

Aline Silva Barbosa Técnica em Geologia 

Bruce Magalhães Figueiredo Técnico Meio Ambiente 

Cláudio Martins Bento Técnico Meio Ambiente 

Ludevino Gonçalves Rocha Filho Técnico em Geologia 

Carlos Renato Pereira Esteves Auxiliar de Campo 

José Carlos Marques Auxiliar de Campo 

Juliana Moreira Técnica em Geoprocessamento 

Lígia Ziviani Técnica em Geoprocessamento 

Rogério Lucas Técnico em Geoprocessamento 

Warlei P. de oliveira Técnico em Segurança do Trabalho 
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ANEXO 1 – Análise de Desempenho do Espectrofotômetro 
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Periodicamente a Hidrovia realiza a verificação do desempenho do espectrofotômetro. 

Esta verificação se baseia em métodos pré-estabelecidos pelo fabricante para 

assegurar o bom funcionamento do equipamento. 

A verificação de desempenho consiste nas seguintes análises: 

• Sensibilidade; 
• Precisão; 
• Repetitividade. 

A sensibilidade do aparelho será medida pela relação da intensidade do sinal da luz 

difusa de Raman da água (S) com o nível de ruído medido a cada dez segundos (N). A 

relação S/N é calculada de duas maneiras, a S/N Peak to Peak e a S/N RMS. O valor 

de referência especificado pelo fabricante do espectrofotômetro para S/N Peak to Peak 

é maior ou igual a 250, e S/N RMS é maior ou igual a 800. Este valor é adimensional. 

Durante o teste realizado no dia 24/09/2014 os valores encontrados de sensibilidade 

S/N Peak to Peak foi de 290,64 e S/N RMS de 857,47.  

Além disso, a análise de sensibilidade também determina a estabilidade do 

espectrofotômetro. A análise de estabilidade determina a variação da intensidade de 

emissão da luz pelo tempo. O valor de referência é de até 1,5%, sendo que o valor 

encontrado na análise foi de 1,19%. 

A precisão irá analisar o grau de variação de resultados de uma medição. Esta análise 

envolve tanto o comprimento de onda de emissão (EM) quanto o de excitação (EX).  O 

valor de referência se situa no intervalo entre -3 nm e +3 nm para ambos os 

comprimentos de onda. Os valores encontrados na análise de precisão foram de -0,5 

nm para o comprimento de onda EX e +1,0 nm para o comprimento de onda EM. 

A repetitividade compara os resultados de diferentes análises de uma mesma amostra 

com a finalidade de investigar se os resultados se repetem.  Não há um valor de 

referência estabelecido pelo fabricante, contudo, os valores encontrados em ambos os 

comprimentos de onda foram de 0,00 nm, ou seja, os resultados foram idênticos. 
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De acordo com os resultados da verificação de desempenho do espectrofotômetro, é 

possível certificar o bom funcionamento do equipamento.  Na tabela A-1 se encontra 

um resumo dos resultados obtidos das análises com os respectivos valores de 

referência. Nas Figuras A-1, A-2 e A-3 se encontram os resultados completos 

originados pelo espectrofotômetro. 

Tabela A-1: Resultados da verificação de desempenho. 

Parâmetros 
Valores de 

referência 

Valores 

encontrados 

Sensibilidade           

(S/N Peak to Peak) 
≥ 250 290,64 

Sensibilidade           

(S/N RMS) 
≥ 800 857,47 

Estabilidade Próximo de 1,5 % 1,19% 

Precisão (EM) ± 3 nm  +1,0 nm  

Precisão (EX) ± 3 nm  -0,5 nm  

Repetitividade (EM) - 0,00 nm 

Repetitividade (EX) - 0,00 nm 
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Figura A-1: Resultado da análise de sensibilidade do espectrofotômetro. 
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Figura A-2: Resultado da análise de precisão do espectrofotômetro. 
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Figura A-3: Resultado da análise de repetitividade do espectrofotômetro. 
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ANEXO 2 – Anotação de Responsabilidade Técnica 








