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Onde tudO cOmeçOu ApresentAçãO
Foi com muita satisfação que recebi do colega, o engenheiro geólogo José 
do Espírito Santo Lima, a incumbência de elaborar a apresentação do seu 
trabalho de fotografia intitulado “CPRM - DO OIAPOQUE AO CHUÍ”. Logo 
eu, também aficionado por esta maravilhosa arte, mas de uns tempos pra cá 
meio em dívida com a minha câmera. E o trabalho veio a lume num momento 
preciso: justamente quando estávamos todos às voltas com os preparativos 
das comemorações dos 40 anos da empresa.

Além da satisfação, um misto de surpresa: não poderia imaginar que logo 
ali, na sala contígua do 6° andar de nosso prédio, se escondia este fotógrafo, 
com excelente senso de oportunidade e com grande sensibilidade.

O trabalho, na verdade, se mostra como uma conjugação de objetos: sim, 
está aí para ser visto, pelo menos nas atividades de campo, o que faz enfim a 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil e mostra também, a longa trajetória do 
autor e suas experiências, cujo tempo de atuação na empresa se confunde 
com ela própria: exatos 38 anos!

São muito belas as fotos. Elas não buscam retratar o chamado “momento de-
cisivo”. Retratam desde episódios triviais vividos pelos profissionais no campo, 
tais como os percalços ante um singelo atoleiro no percurso ou uma cobra, 
da qual logo deram cabo, como cenas incríveis de um Brasil que muito pou-
cos tiveram a oportunidade de conhecer. Retratam diversos aspectos técnicos 
de como é desempenhada a atividade profissional das equipes da CPRM no 
campo, desde questões mais operacionais corriqueiras até mesmo aquelas que 
demandam maior complexidade no trabalho do dia a dia.

Mas muito mais do que isso, o José nos consegue brindar com cenas que, além 
de mostrarem passagens de nossa belíssima e vasta geologia, da fisiografia do 
continente e de nossos recursos hídricos, sobretudo nos exibem cenários. São, 
enfim, fragmentos de nossa terra, de sua paisagem, do seu céu, de sua gente. 
Fragmentos estes que reafirmam aquilo que já sabemos deste nosso grande 
país: um país tão complexo, tão diverso e em constante transformação.

Esta leitura do Brasil no espaço, seja ele meridional ou setentrional, seja ele 
no poente ou no levante e no tempo, o tempo de nossa geração, é enfim o 
grande presente com o qual o José vem nos agraciar neste seu trabalho.

Marco antônio Fonseca
Superintendente Regional 

SUREG-BH
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À medida que fui avançando na leitura do ensaio-fotográfico “CPRM – DO 
OIAPOQUE AO CHUÍ”, com que o Engenheiro Geólogo José do Espírito 
Santo Lima acaba de nos brindar, fui também sendo tomado pela sensação 
de que, o bom mesmo, hora dessas, seria poder assentar com ele em um 
café, pedir um expresso e, sem nenhuma pressa, ficar ouvindo as dezenas 
de histórias que com certeza ele tem para contar. Graduado pela lendária 
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1971 – época 
em que o Brasil, governado pelos militares, vivia a plena fase do chamado 
“Milagre Econômico”, o então jovem engenheiro, cheio de idéias, teve a 
oportunidade de ir trabalhar na CPRM, em Belém do Pará. Talvez, sem 
que ele próprio soubesse, estava começando ali uma aventura que, nas 
quase quatro décadas seguintes, o levaria como o próprio título indica, Do 
Oiapoque ao Chuí, ou seja, aos pontos mais extremos desse país gigante 
que se chama Brasil.

Profissional atento, consciente de que estava participando da história, José 
do Espírito Santo Lima, munido de uma máquina fotográfica, de um bloco 
de anotações, e sobretudo com muita vontade de ir documentando toda 
aquela saga, foi fotografando – e registrando em poucas palavras, pois as 
fotos falam por si – cenas de todos os projetos dos quais participou, ou foi 
testemunha ocular da implantação.

No primeiro registro, Projeto Transamazônica,vemos então um ainda jo-
vem José usando boné, tênis sem meias e de barba, ao lado de uma placa, 
nada menos que o marco de implantação da Transamazônica, em Altami-
ra, estado do Pará. A data, como também registrou, 27 de outubro de 
1971. O presidente da República era o general Emílio Garrastazu Médice. 
Na foto seguinte (nessa o autor não aparece), tirada no mesmo ano, nos é 
mostrada a paisagem do Rio Xingu, também no Pará, na localidade da Ilha 
do Limão, “jusante da Cachoeira Bela Vista”.

prefáciO

Daí por diante – e é praticamente impossível, nesse pequeno espaço, enu-
merar todos os lugares em que esteve – José do Espírito Santo Lima, como 
um bandeirante, em pleno século 20 – esteve também nos Estados do 
Sul: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde vamos encontrá-lo, 
talvez em um momento de folga, em plenas Cataratas do Iguaçu. Como 
um bom filho da terra, também desenvolveu projetos em Minas, sobretudo 
nas cidades do Norte, e no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Sempre 
com a paciência de um pesquisador, atento à época em que vive, e com o 
objetivo de deixar um documento para as futuras gerações, fotografando 
e fazendo anotações. A última fotografia, retratando um amanhecer no 
vale do Rio Jequitinhonha, foi feita em 02 de junho de 2009, na Pousada 
das Araras, município de Itaobim, MG, em direção à nascente do rio, con-
forme registrou.

Se a muito poucos é dado o privilégio de conhecer seu país, com José do 
Espírito Santo Lima, que quase quarenta anos depois do início de sua saga, 
em Belém do Pará, continua em plena atividade, isso não aconteceu. E 
com o mesmo entusiasmo do início da carreira, quando o destino o levou 
a Selva Amazônica, continua na ativa, emprestando seu braço e experiên-
cia para o crescimento de Minas e do Brasil. A sua aventura, com certeza, 
ainda está muito longe de terminar. Boa viagem é o que teremos com 
“CPRM – DO OIAPOQUE AO CHUÍ”. E que outros venham.

carlos Herculano lopes 
Escritor e jornalista      

Carlos Herculano Lopes é escritor e jornalista. Trabalha no jornal Estado de Minas onde assina a crônica 
publicada toda sexta-feira no caderno “EM Cultura”. Já publicou doze livros e recebeu alguns dos mais 
importantes prêmios da literatura brasileira, entre eles, “Guimarâes Rosa”, “Cidade de Belo Horizonte”, 
e “Lei Sarney”, assim como os prêmios de autor revelação em 1987 e da Quinta Bienal Nestlé em, 1990.



8 9

intrOduçãO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, em seus 40 anos de existência, tem 
a sua história construída pelo trabalho e dedicação de seus empregados. 
Um grande número de projetos, de naturezas diversas, permitiu levar à so-
ciedade informações e conhecimento a respeito da geologia, recursos hídri-
cos superficiais e subterrâneos e aspectos ambientais do território nacional.

Nesta publicação é apresentada uma curiosa viagem pelo Brasil documen-
tada pelo olhar atento do engenheiro geólogo José do Espírito Santo Lima 
que durante os seus 38 anos dedicados à empresa percorreu milhares de 
quilômetros em trabalhos de mapeamento geológico, prospecção mineral 
e estudos relacionados à água subterrânea. Cada projeto é descrito de for-
ma sucinta e destacada a importância de sua execução sendo retratados 
os locais de implantação, as equipes de trabalho, as técnicas adotadas e/
ou obras resultantes.

Este registro dos projetos, vivenciados pelo engenheiro geólogo ao longo 
dos anos, leva-nos à constatação da dimensão e importância da CPRM - 
Serviço Geológico do Brasil em nosso país. Cabe ainda notar a evolução 
dos projetos quanto à aplicabilidade, especialmente aos que se referem 
aos recursos hídricos e que denotam a preocupação quanto ao seu uso 
sustentável e conservação.

Esta obra pode ser considerada uma homenagem à CPRM, pelos seus 40 
anos, feita por um de seus empregados, empresa que ajudou a construir 
e fortalecer. Por meio dela percebe-se quanto trabalho e empenho foram 
necessários para que se atingisse o estágio atual de conhecimento e in-
formação e podem-se vislumbrar os desafios que estão por vir na busca 
constante de desenvolvimento e aperfeiçoamento.

Maria antonieta alcântara Mourão

Coordenadora Executiva do Departamento de Hidrologia

 

dedicAtóriA

Para meus pais (in memoriam) Francisco Delfino de Lima e Ana Ponciano 
Gomes Lima, meus exemplos permanentes de dignidade, seriedade, união 
e respeito. Para minha esposa Bernadete pela compreensão ao entender 
e aceitar a minha ausência durante as longas viagens e cursos, aos filhos 
Rodrigo e Renata pelas alegrias que já me proporcionaram, à nora Ceiça e 
ao genro José Osmar pelo apoio e amizade e à netinha Clara pelo belo e 
radioso sorriso que tanto nos encanta.

fOtOLiVrO e Os 40 AnOs

Durante o período comemorativo dos 40 anos do Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM foram muitas as homenagens por parte de instituições, 
autoridades, dirigentes e daqueles que conhecem, conheceram, fazem e 
fizeram parte dessa história.

Este FOTOLIVRO, que integra o conjunto de peças comemorativas desse 
rico momento, tem especial significado, pois materializa a contribuição 
voluntária de um colaborador que vivenciou a plenitude de sua vida 
profissional em sintonia com a jornada da própria CPRM. Interessante 
ressaltar o critério e o zelo dos registros de cada projeto que o autor 
participa, suscitando em nossa imaginação que este mapa – CPRM – DO 
OIAPOQUE AO CHUÍ – tenha sido planejado com o propósito de brindar 
a cada um de nós que fazemos com engenho e arte a dinâmica dessa Casa.

ernesto von sperling
Chefe do Departamento de Relações Institucionais e Divulgação

Coordenador da Comissão Organizadora dos 40 anos
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sObre O AutOr
Engenheiro Geólogo, natural de Ouro Preto – MG, graduado pela Esco-
la de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto em março de 1971. 
Ingressou na CPRM em setembro de 1971 na Agência de Belém, hoje 
Superintendência Regional de Belém (SUREG-BE), tendo trabalhado no es-
tado do Pará e no Território Federal do Amapá, hoje estado do Amapá. 
Transferido em janeiro de 1973 para a Superintendência Regional de Belo 
Horizonte (SUREG-BH), participou dos trabalhos do Convênio de Geofísi-
ca Brasil-Alemanha (CGBA) até março de 1976 quando, retornando à SU-
REG-BH, executou projetos de hidrogeologia, de mapas metalogenéticos, 
de pesquisa de turfa e de garimpos. Em outubro de 1982, retornou à SU-
REG-BE lá permanecendo até dezembro do mesmo ano onde participou 
de projeto na bacia do rio Ipitinga, afluente direito do rio Jarí no estado do 
Pará. De maio a novembro de 1984 desenvolveu estudos hidrogeológicos 
pela Superintendência Regional de Porto Alegre (SUREG-PA) nos estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1992 participou como hidroge-
ólogo da equipe de hidrogeologia que elaborou o SIAS – Sistema de Infor-
mações de Águas Subterrâneas, sendo posteriormente reestruturado em 
1995 passando a chamar-se SIAGAS. É o responsável pelo mesmo na SU-
REG-BH desde a sua implantação em novembro de 1995 (Memo n° 263/
DEXPO/95-25/11/95) até o presente momento. Como membro da equipe 
de hidrogeologia da SUREG-BH, recebeu junto com o hidrogeólogo An-
tônio de Souza Leal o Diploma de Menção Honrosa em agosto de 1993 
relativo ao Prêmio Qualidade CPRM 1993, concedido em 28/07/93, pela 
elaboração dos mapas hidrogeológicos das folhas Janaúba, Monte Azul e 
Rio Pardo de Minas. Participa desde 2004 do grupo de pesquisa que estu-
da os processos hidrológicos em bacias representativas do cerrado (área 
de Juatuba-MG) onde atuam juntos CPRM, UFMG e CDTN, e semi-árido 
mineiro (área de Itinga-MG) onde os trabalhos estão sendo desenvolvidos 
de acordo com a parceria entre CPRM e UFMG.

AgrAdecimentOs
O autor agradece o apoio institucional do Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM, sem o qual este livro não poderia ser publicado. Um agradecimen-
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também à Ana Beatriz Bastos Barreto, chefe da DIHEXP, pelo envolvimen-
to na divulgação do livro. Agradecimentos ao Éber José de Andrade Pinto 
pelo incentivo e apoio, à Maria Antonieta Alcântara Mourão pelas suges-
tões e incentivo, e também às pessoas que colaboraram na preparação 
do material principalmente a Janaína Simone Neves Miranda, estagiária de 
geologia, pelo cuidado, atenção e disposição ao scanear as fotos e digitar 
os textos de cada uma, sendo auxiliada neste trabalho por João Roberto de 
Las Casas, geógrafo, além de Ernesto von Sperling, chefe do Departamen-
to de Relações Institucionais e Divulgação, José Márcio Henriques Soares, 
chefe da Divisão de Marketing e Divulgação e sua equipe.  Gratidão ao Dr. 
Fernando Pereira de Carvalho, Diretor de Relações Institucionais e Desen-
volvimento, pelo reconhecimento dessa memória com conteúdo apropria-
do para publicação e ampla divulgação no âmbito da CPRM. Finalizando, 
agradeço à minha família pelo estímulo e incentivo.
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generALidAdes

A idéia deste documentário geológico-fotográfico surgiu do interesse em 
reunir de forma cronológica e organizada, as inúmeras fotos obtidas ao 
longo dos anos nos diversos projetos dos quais participou o autor e, cujas 
localizações, algumas aproximadas, são mostradas no mapa apresentado, 
além das cidades onde fez cursos (Fig. 1).

As fotos apresentadas retratam, de norte a sul do Brasil ao longo de quase 
quatro décadas (1971 a 2009), as atividades desenvolvidas pelo autor nas 
SUREG’s Belém, Porto Alegre e Belo Horizonte na qual permanece até 
hoje.

O seu lançamento, previsto para o segundo semestre de 2009 e ocor-
rendo apenas agora, foi proposital pois em 15/08/2009 a CPRM – Ser-
viço Geológico do Brasil completou 40 anos de existência e o autor, em 
20/09/2009,  38 anos de serviços prestados à empresa.

Esse documentário se propõe também, através das fotos e do pequeno 
histórico dos projetos citados, registrar a diversidade de trabalhos que a 
CPRM sempre executou e executa até hoje em todo o território nacional, 
contribuindo para o desenvolvimento do nosso país.

Os projetos mencionados no texto foram desenvolvidos pela SUREG-BE 
nos estados do Pará e do Amapá, pela SUREG-BH nos estados de Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro e pela SUREG-PA nos estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

FIGURA 1

Mapa de Localização
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prOjetO trAnsAmAzônicA
Este Projeto foi criado e desenvolvido pela Agência Belém, 
hoje Superintendência Regional de Belém (SUREG – BE), para 
dar suporte a construção da Rodovia Transamazônica. Seu 
principal objetivo foi localizar e pesquisar possíveis cascalheiras, 
depósitos de areia e afloramentos para desenvolvimento de 
pedreiras, visando a produção de brita. 

Ele foi desenvolvido ao longo do eixo da rodovia numa faixa 
com a largura de 70 metros para cada lado da futura pista.

Localidade: Altamira

Município: Altamira 

Estado:  Pará

Data:  27 de outubro de 1971

Histórico:  marco de implantação da Transamazônica  
 em Altamira.
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Localidade: rio Xingu

Município: Altamira 

Estado:  Pará

Data:  outubro de 1971

Histórico:  rio Xingu no local onde será atravessado   
 pela rodovia Transamazônica, a montante  
 da ilha do Limão e a jusante da cachoeira  
 Bela Vista.

Localidade: rodovia Transamazônica

Município: Altamira 

Estado:  Pará

Data:  outubro de 1971

Histórico:  trecho em construção da rodovia
 Transamazônica a leste da cidade de Altamira.
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Localidade: rodovia Transamazônica entre os rios   
 Anapu e Tuerê, a leste de Altamira.

Município: Pacajá 

Estado:  Pará

Data:  outubro de 1971

Histórico:  trabalho de campo no eixo da rodovia.
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OcOrrênciAs de suLfetOs
nA bAciA dO OiApOque
Para pesquisar ocorrências de sulfetos citadas na bacia do 
rio Oiapoque, no Território Federal do Amapá, hoje Estado 
do Amapá, foi realizada uma viagem de reconhecimento por 
técnicos da Agência Belém, hoje Superintendência Regional 
de Belém (SUREG – BE), para confirmar a existência desses 
sulfetos. 

Localidade: Saint Georges

Município: Saint Georges

País:  Guiana Francesa

Data:  novembro de 1971

Histórico:  visita a Saint Georges, na Guiana Francesa,  
 situada 6 km a jusante de Oiapoque com   
 acesso de barco pelo rio homônimo.
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Localidade: Saint Georges

Município: Saint Georges

País:  Guiana Francesa

Data:  novembro de 1971

Histórico:  marco de fronteira entre Guiana Francesa e  
 Brasil (à direita Adroaldo Othon Zenker e à  
 esquerda o autor) 
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prOjetO mAcApá - cALçOene
Este projeto desenvolvido pela Agência Belém, hoje 
Superintendência Regional de Belém (SUREG - BE), teve 
como objetivo fazer o mapeamento geológico da região 
compreendida entre a capital Macapá e a cidade de Calçoene 
no Território Federal do Amapá, hoje Estado do Amapá. 

Localidade: margem direita do rio Vila Nova

Município: Porto Grande

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  julho de 1972

Histórico:  fazendo garapa em sítio à margem direita  
 do rio Vila Nova, a montante da cachoeira  
 do Caranã.



28 29

Localidade: Km 06 da estrada Cupixi - Vila Nova

Município: Mazagão

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  julho de 1972

Histórico:  acampamento no km 06 da estrada, 
em condições precárias e, na época, já 
invadida pela vegetação em quase toda a 
sua extensão, que liga Cupixi, no rio Cupixi, 
a Gaivota no rio Vila Nova, numa distância 
de 20 km percorrida a pé.

Localidade: proximidades de Cupixi

Município: Mazagão

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  julho de 1972

Histórico:  estrada de ferro que liga Serra do Navio 
(ICOMI) ao porto de Porto Grande no rio 
Araguari. O autor caminhando ao lado 
do Sr. Esmerindo, na época com 86 anos, 
e ainda com muita disposição para abrir 
picadas, conduzir barco a remo e caminhar 
horas a fio carregando amostras e as 
ferramentas do trabalho.
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prOjetO nOrte dA AmAzôniA –
dOmíniO OiApOque
O objetivo desse projeto foi executar o mapeamento geológico-
geoquímico da região norte da Amazônia, além de cadastrar 
as prováveis ocorrências minerais existentes nessa região com 
destaque para ouro e cassiterita. 

Localidade: Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  07 de setembro de 1972

Histórico:  marco de fronteira entre Brasil e Guiana   
 Francesa, na cidade de Oiapoque
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Localidade: Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  cidade de Oiapoque vista do rio homônimo,  
 sentido Saint Georges-Oiapoque

Localidade: ilha do rio Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  07 de setembro de 1972

Histórico:  Amanhecer no rio Oiapoque. Foto tirada 
às 5:30 hs da manhã do acampamento em 
uma ilha do rio Oiapoque, a montante da 
cachoeira “Grand Roche”.

 Para facilitar a transposição dessa 
cachoeira, foi construída, do lado da 
Guiana Francesa, uma linha férrea com 
1 km de extensão onde corre um trole 
e sobre o qual é transportado o material 
descarregado dos barcos que, por sua vez, 
são puxados para montante da cachoeira 
através de cordas.
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Localidade: rio Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  deslocamento no rio Oiapoque para   
 abertura de heliportos na foz de seus   
 principais afluentes pela margem direita.

Localidade: foz do rio Iauê

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  abertura de heliporto na foz do rio Iauê,   
 afluente direito do rio Oiapoque.
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Localidade: rio Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  descida de canoa em corredeira amarrada  
 a um cabo.

Localidade: acampamento próximo à foz do rio Marupi

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  acampamento próximo à foz do rio  Marupi,  
afluente direito do rio Oiapoque. Abertura  
 de heliportos na foz dos principais afluentes  
do Oiapoque.
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Localidade: foz do rio Anotaie

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  abertura de heliporto na foz do rio Anotaie,  
 afluente direito do rio Oiapoque.

Localidade: foz do rio Cricou

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  abertura de heliporto na foz do rio Cricou,  
 afluente direito do rio Oiapoque.
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Localidade: proximidades da foz do rio Cricou

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  cozinheiro preparando a comida no rio   
 Oiapoque, próximo à foz do rio Cricou,   
 afluente direito do Oiapoque.

Localidade: Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  casa alugada pela CPRM na cidade de   
 Oiapoque para servir de apoio ao Projeto  
 Norte da Amazônia.
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Localidade: Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  setembro de 1972

Histórico:  pôr do sol sobre o rio Oiapoque visto da   
 Residência Temporária da CPRM.

Localidade: rio Pará nas proximidades de Belém

Município: Belém

Estado:  Pará

Data:  setembro de 1972

Histórico:  a bordo do bimotor Islander sobrevoando  
 o rio Pará, nas proximidades de Belém,   
 momento da ultrapassagem de um    
 monomotor.
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Localidade: corredeiras no rio Oiapoque

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  outubro de 1972

Histórico:  descida de corredeiras no rio Oiapoque   
 segurando as canoas com cordas e    
 no braço dos peões.

Localidade: aldeia Palikur

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  outubro de 1972

Histórico:  curumins da aldeia Palikur, no rio Urucauá,  
 afluente esquerdo do rio Uaçá.
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Localidade: posto indígena do rio Camopi na Guiana   
 Francesa

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  outubro de 1972

Histórico:  posto indígena do rio Camopi (Rivière Camopi),  
 afluente esquerdo do rio Oiapoque.

Localidade: pôr do sol sobre ilhas próximas à ilha de   
 Marajó

Estado:  Pará

Data:  outubro de 1972

Histórico:  sobrevoando ilhas da foz do rio Amazonas  
 no momento do pôr do sol.
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Localidade: rio Uaçá

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  outubro de 1972

Histórico:  trecho seco do rio Uaçá, que deságua na   
 baia do Oiapoque ao lado do cabo    
 Orange.

Localidade: leito seco do rio Uaçá

Município: Oiapoque

Estado:  Território Federal do Amapá – atual Estado  
 do Amapá

Data:  novembro de 1972

Histórico:  cobra pepeua morta no leito seco do rio   
 Uaçá com 1,5m de comprimento.
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Os trabalhos referentes a este projeto foram desenvolvidos 
dentro do Convênio de Cooperação Técnica firmado em 
01/07/1970 entre os governos da República Federativa do 
Brasil representado pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) e da República Federal da Alemanha tendo 
como representante o Serviço Geológico Federal da Alemanha. 
Este Convênio então denominado Convênio de Geofísica Brasil 
– Alemanha (CGBA), propiciou a realização do levantamento 
aerogeofísico da área compreendida entre os meridianos 40°00’ 
e 48°00’ e paralelos 14°10’ e 22°50’, que abrange parte dos 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo além da prospecção 
geoquímica nesses Estados. Em alguns locais foi executado 
também mapeamento geológico, além da geofísica terrestre 
em áreas com indicação de anomalias magnetométricas e/ou 
cintilométricas. 

prOjetO prOspecçãO geOquímicA 
nOs estAdOs de minAs gerAis e
espíritO sAntO

Localidade: Pedra Azul

Município: Domingos Martins

Estado:  Espírito Santo

Data:  abril de 1973

Histórico:  maciço granítico constituindo um pão-de-
açúcar visto da BR-262. Está localizado 
no Parque Estadual de Pedra Azul, sendo 
a principal atração local. O nome “Pedra 
Azul” advém do fato de que estando 
coberta de líquens, dependendo do ângulo 
de incidência dos raios solares, apresenta 
coloração azulada. Situa-se a 1.909m de 
altitude, constituindo o “ Pico da Pedra 
Azul”.
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Localidade: Domingos Martins

Município: Domingos Martins

Estado:  Espírito Santo

Data:  abril de 1973

Histórico:  igreja em estilo gótico. É a primeira 
igreja evangélica do país a ter uma 
torre. Na época da construção em 
1866, a Constituição Imperial brasileira 
proibia torres nas igrejas evangélicas, só 
permitindo nas católicas. Foi inaugurada 
em 20 de maio de 1866 e é tombada pelo 
Patrimônio Histórico Estadual.

Localidade: proximidades de Aracê

Município: Domingos Martins

Estado:  Espírito Santo

Data:  abril de 1973

Histórico:  sítio nas proximidades de Aracê, mun. de 
Domingos Martins, mostrando o contraste 
marcante entre o vermelho dos telhados e 
o verde da vegetação.
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prOjetO recOnhecimentO 
geOLógicO - geOquímicO nA 
regiãO dA serrA dA cAnAstrA

Este projeto foi desenvolvido pelo Convênio de Geofísica Brasil-
Alemanha (CGBA) por técnicos brasileiros e alemães com a 
finalidade de investigar possíveis anomalias geoquímicas em 
áreas com indícios de mineralização.

Localidade: Serra da Canastra

Município: São Roque de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:   junho de 1973

Histórico:  acampamento na Serra da Canastra. A 
grama e o capim em torno das barracas, em 
razão do tempo frio (inverno), amanheciam 
cobertos por fina camada de gelo.
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Localidade: Serra da Canastra

Município: São Roque de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:   junho de 1973

Histórico:  pôr do sol na Serra da Canastra. Esta 
serra, assim denominada, se constitui num 
platô de forma achatada, ligeiramente 
arredondado nas bordas, assemelhando-
se a uma “canastra”, antigo utensílio 
doméstico tecido com ripas de madeira 
flexível ou verga (vara flexível), onde se 
guardavam roupas, tecidos, etc.
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prOjetO “check-up” geOLógicO nA 
regiãO de ArAxá, pAtOs de minAs, 
presidente OLegáriO, cArmO dO 
pArAnAíbA, tirOs, três mAriAs e 
cOrintO

Os trabalhos relativos a este projeto foram desenvolvidos 
pelos técnicos brasileiros e alemães do Convênio de Geofísica 
Brasil-Alemanha (CGBA) em áreas com presença de anomalias 
cintilométricas e magnetométricas. Localidade: proximidades de Chumbo

Município: Patos de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1973

Histórico:  formas esculpidas em afloramento do 
Grupo Bambuí, próximo à localidade de 
Chumbo, resultantes da dissolução do 
calcário (carstificação).
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Localidade: proximidades de Tiros

Município: Tiros

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1973

Histórico:  carros de boi transportando milho. Meio de 
transporte ainda usado no interior do País.

Localidade: travessia para Arapuá

Município: Tiros

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1973

Histórico:  balsa em condições precárias utilizada na 
travessia do rio Abaeté.
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Localidade: Barreiro do Araxá

Município: Araxá

Estado:  Minas Gerais

Data:  agosto de 1973

Histórico:  bougainvíllia florida, vendo-se ao fundo 
a construção que protege os fósseis do 
Barreiro, onde podem ser observadas 
ossadas de mamíferos do Pleistoceno 
Superior (1,8 milhões de anos) tais como 
Haplomastodon e Megatherium.

Localidade:  Grande Hotel do Barreiro

Município: Araxá

Estado:  Minas Gerais

Data:  agosto de 1973

Histórico:  Grande Hotel do Barreiro, famoso pela sua 
beleza e suntuosidade, e por estar situado 
dentro da estância hidrotermal Termas de 
Araxá, famosa por suas águas termais e 
pela lama com propriedades terapêuticas.
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prOjetO recOnhecimentO 
geOLógicO-geOfísicO em áreAs 
de AnOmALiAs mAgnetOmétricAs 
e cintiLOmétricAs nO nOrte de 
minAs gerAis

Este projeto foi desenvolvido no Convênio de Geofísica 
Brasil-Alemanha (CGBA), em áreas dos municípios de 
Januária e Montalvânia, onde foram detectadas anomalias 
magnetométricas e cintilométricas.

Localidade: rio São Francisco

Município: Pedras de Maria da Cruz

Estado:  Minas Gerais

Data:  março de 1974

Histórico:  travessia do rio São Francisco, de balsa, em 
Pedras de Maria da Cruz, na época distrito 
de Januária.
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Localidade: córrego São Domingos

Município: Bonito de Minas (na época distrito de Januária)

Estado:  Minas Gerais

Data:  março de 1974

Histórico:  acampamento na margem esquerda do 
córrego São Domingos, afluente esquerdo 
do rio Pandeiros.

Localidade: córrego São Domingos

Município: Bonito de Minas (na época distrito de Januária)

Estado:  Minas Gerais

Data:  março de 1974

Histórico:  detalhe da cozinha do acampamento 
na margem esquerda do córrego São 
Domingos.
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prOjetO recOnhecimentO 
geOLógicO-geOfísicO nA regiãO 
de córregO dO jApãO, mAngA e 
mOnte AzuL

Os trabalhos relativos a este projeto foram desenvolvidos pelo 
Convênio de Geofísica Brasil-Alemanha (CGBA), na região do 
córrego Japão (na época município de Januária, hoje município 
de Bonito de Minas), Manga e Monte Azul, onde foram 
detectadas anomalias magnetométricas e cintilométricas. 

Localidade: margem esquerda do rio Cochá

Município: Montalvânia

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1975

Histórico:  acampamento sob a sombra de um pé de 
jatobá, na margem esquerda do rio Cochá, 
afluente direito do rio Carinhanha, que 
se constitui na divisa entre os Estados de 
Minas Gerais e Bahia.
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Localidade: margem esquerda do rio Cochá

Município: Montalvânia

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1975

Histórico:  outra foto do acampamento batida mais 
próxima ao local.

Localidade: rio São Francisco

Município: Matias Cardoso

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1975

Histórico:  travessia de balsa do rio São Francisco de 
Manga (ao fundo) para Matias Cardoso na 
margem direita.
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prOjetO hidrOgeOLOgiA dO 
nOrte de minAs gerAis e suL dA 
bAhiA – fOLhA sALVAdOr - sO 

Dando seqüência ao Inventário Hidrogeológico Básico do 
Nordeste iniciado pela SUDENE, a Superintendência Regional 
de Belo Horizonte (SUREG-BH) desenvolveu os trabalhos 
relativos à Folha Salvador – SO delimitada pelos meridianos 
31°00’/42°00’ e paralelos 14°00’/16°00’, dentre outras, 
apresentando informações sobre a geologia da área e suas 
relações com as condições de ocorrência e acumulação de 
água subterrânea além da qualidade das águas para consumo 
humano, animal e irrigação. Localidade: CEPLAC – Centro de Pesquisa do Cacau

Município: Itabuna

Estado:  Bahia

Data:  julho de 1976

Histórico:  cacaueiro carregado com frutos verdes e 
maduros.
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Localidade: Ilhéus

Município: Ilhéus

Estado:  Bahia

Data:  julho de 1976

Histórico:  porto de Ilhéus no rio Colônia.

Localidade: Planalto

Município: Planalto

Estado:  Bahia

Data:  dezembro de 1976

Histórico:  descida da tubulação para execução do 
teste de bombeamento em poço tubular.
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Localidade: Planalto

Município: Planalto

Estado:  Bahia

Data:  dezembro de 1976

Histórico:  teste de bombeamento realizado na cidade 
de Planalto, sul da Bahia. Medição do nível 
d’água durante o teste.

Localidade: Planalto

Município: Planalto

Estado:  Bahia

Data:  dezembro de 1976

Histórico:  outro momento do teste de bombeamento 
realizado na cidade de Planalto, no sul da 
Bahia.
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prOjetO hidrOgeOLOgiA dO 
centrO de minAs gerAis e nOrte 
dO espíritO sAntO – fOLhA beLO 
hOrizOnte - se

Este projeto foi desenvolvido pela Superintendência Regional 
de Belo Horizonte (SUREG-BH) de modo semelhante ao 
Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, contemplando 
04 folhas, dentre elas a Folha Belo Horizonte-SE (meridianos 
42°00’/45°00’ e paralelos 18°00’/20°00’), onde foram 
apresentadas informações sobre a geologia da área e sua inter-
relação com a água subterrânea e sua utilização para consumo 
humano, animal e irrigação.

Localidade: Serro

Município: Serro

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1978

Histórico:  igreja de Santa Rita, edificada em 1745 no 
ponto mais alto do centro histórico e cujo 
acesso é feito por uma escada de 58 degraus.
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Localidade: Serro

Município: Serro

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1978

Histórico:  centro histórico do Serro, com a igreja de 
Nossa Senhora do Carmo em destaque, 
na Praça João Pinheiro, s/n. Construída 
em 1768 pela Ordem Terceira do Carmo, 
possui medalhão em madeira policromada 
em sua fachada. O belo estilo rococó 
mostra-se presente nos retábulos, púlpitos 
e forros dessa igreja.

Localidade: Andrequicé

Município: Três Marias

Estado:  Minas Gerais

Data:  22 de agosto de 1978

Histórico:  Manuel Nardy – “Manuelzão” – vaqueiro, 
personagem de Guimarães Rosa em 
“Grande Sertão :Veredas”, na porta de sua 
casa.
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Localidade: Andrequicé

Município: Três Marias

Estado:  Minas Gerais

Data:  22 de agosto de 1978

Histórico:  equipe do Projeto Hidrogeologia do 
Centro de Minas Gerais e Norte do 
Espírito Santo junto a Manuelzão.

Localidade: Gruta do Salitre

Município: Diamantina

Estado:  Minas Gerais

Data:  agosto de 1978

Histórico:  gruta no quartzito do Supergrupo 
Espinhaço. Esta gruta distante 7 Km de 
Diamantina, na estrada que leva ao distrito 
de Extração, desenvolveu-se em rochas 
quartzíticas do Supergrupo Espinhaço e se 
constitui numa das mais fabulosas atrações 
de Diamantina. Assemelha-se a uma 
catedral gótica de rara beleza, esculpida 
pela natureza e exibindo um imenso salão 
de forma elíptica (75m segundo E-W, 55m 
segundo N-S e altura superior a 50m) 
adornado por jardins e com uma acústica 
perfeita, já tendo sido utilizado para 
apresentações de concertos e filmagens. 
No período da escravidão serviu também 
como esconderijo para escravos fugitivos.
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Localidade: usina hidrelétrica de Hulha Branca ou Paraúna

Município: Gouveia

Estado:  Minas Gerais

Data:  agosto de 1978

Histórico:  usina hidrelétrica no rio Paraúna. Esta usina 
foi construída pela Sociedade Industrial 
Hulha Branca, fundada pelas famílias 
Ramos e Guerra de Diamantina em 1924. 
No período de 1924 à 1926 foi montada 
a primeira máquina geradora da Siemens 
com potência de 1.250 kVA, funcionando 
até julho de 1978 sob a administração 
da Cia. Luz e Força de Hulha Branca, 
quando foi encampada pela CEMIG, sendo 
interligada ao sistema através de Três 
Marias. Atualmente a capacidade geradora 
da usina é de 4,47 MW.

Localidade: proximidades de Roça do Brejo

Município: Corinto

Estado:  Minas Gerais

Data:  novembro de 1978

Histórico:  antiga estrada de ferro transformada em 
rodovia. Antigo ramal desativado da Estrada 
de Ferro Central do Brasil (E.F.C.B.) que 
ligava Corinto a Diamantina.
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Localidade: proximidades da cidade de Serro

Município: Serro

Estado:  Minas Gerais

Data:  novembro 1978

Histórico:  contraste perfeito entre azul, amarelo, 
verde e cinza.

Localidade: Núcleo de Colonização de Unaí-Ruralminas

Município: Unaí

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de julho de 1979

Histórico:  barraca usada no teste de bombeamento 
do poço tubular desse núcleo, localizado 
no quadrante noroeste da Folha Belo 
Horizonte-NO, uma das quatro folhas que 
constituíram o projeto.
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prOjetO estudO dOs gArimpOs 
brAsiLeirOs – áreA cOrOmAndeL

O Estudo dos Garimpos Brasileiros – Área Coromandel se 
referiu os garimpos de diamante e foi desenvolvido pela 
Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) 
na região do Triângulo Mineiro. Constou do levantamento 
dos garimpos, da verificação de sua produção e avaliação da 
espessura do estéril sobre o cascalho, com a sua retirada para 
facilitar o trabalho dos garimpeiros.

Localidade: garimpo de diamantes no rio Bagagem

Município: Estrela do Sul

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1981

Histórico:  o garimpeiro, Sr. Osvaldo Severino, morador  
do distrito de Santa Rita da Estrela, lavando o 
cascalho na esperança  de bamburrar.

 Esta foto foi batida no exato momento 
em que o garimpeiro, depois de sacudir a 
peneira, joga o material para cima e isto pode 
ser comprovado observando-se seixos e 
fragmentos de cascalho soltos no ar.
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Localidade: garimpo de diamantes no rio Bagagem

Município: Estrela do Sul

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1981

Histórico:  o mesmo garimpeiro da foto anterior, de-
pois de bater a peneira, verifica se foi bem 
sucedido.

Localidade: cachoeira Casca D’Anta

Município: São Roque de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1981

Histórico:  a primeira e mais alta cachoeira do rio São 
Francisco, com uma queda de 186 metros, 
é o cartão-postal da região.
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Localidade: cachoeira Casca D’Anta

Município: São Roque de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1981

Histórico:  a mesma cachoeira vista de outro ângulo.
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prOjetO cérberO ii / gebAm - 
LeVAntAmentO geOLógicO-
geOquímicO nO riO ipitingA

Este levantamento, executado pela Superintendência Regional 
de Belém (SUREG-BE), foi desenvolvido na região do rio 
Ipitinga, no Estado do Pará. O trabalho constou da abertura 
de picadas e amostragem de solo, sedimento de corrente 
e concentrado de bateia numa área previamente escolhida 
na sub-bacia do igarapé do Inferno, afluente direito do rio 
Ipitinga que por sua vez é afluente direito do rio Jari. O 
objetivo do projeto foi fazer uma avaliação preliminar do 
potencial mineral da área, principalmente em relação a ouro e 
cassiterita, por determinação do GEBAM - Grupo Executivo para 
Desenvolvimento do Baixo Amazonas.

Localidade: aeroporto de Santarém

Município: Santarém

Estado:  Pará

Data:  novembro de 1982

Histórico:  embarque no bimotor em direção à pista 
de Carecuru, margem direita do rio Jarí.
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Localidade: pista do Carecuru – rio Jari

Município: Almeirim

Estado:  Pará

Data:  novembro de 1982

Histórico:  pista de pouso do Carecuru na margem di-
reita do rio Jarí. Acampamento entre a pista 
e o rio Jarí.

Localidade: rio Ipitinga

Município: Almeirim

Estado:  Pará

Data:  novembro de 1982

Histórico:  subindo o rio Ipitinga de voadeira em di-
reção ao igarapé do Inferno.
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Localidade: igarapé do Inferno

Município: Almeirim

Estado:  Pará

Data:  novembro de 1982

Histórico:  equipe do projeto no acampamento do 
igarapé do Inferno, afluente direito do rio 
Ipitinga. 



100 101

prOjetO estudO dA 
VuLnerAbiLidAde à 
cOntAminAçãO dOs mAnAnciAis 
subterrâneOs decOrrente dA 
extrAçãO dO cArVãO minerAL

Este projeto, desenvolvido pela Superintendência Regional de 
Porto Alegre (SUREG-PA), estudou o impacto causado pelas 
minerações de carvão na área de Siderópolis-SC e em torno da 
termelétrica de Candiota no município de Bagé-RS. Procurou-se 
analisar os efeitos causados pela mineração e beneficiamento 
do carvão em Siderópolis e pela queima desse mesmo carvão 
na termelétrica de Candiota.

Localidade: serra do Rio do Rastro

Município: Lauro Muller

Estado:  Santa Catarina

Data:  maio de 1984

Histórico:  vista panorâmica da serra cortada pela 
estrada (SC-438) que liga Lauro Muller 
(altitude 220m) a Bom Jardim da Serra 
(altitude 1.100m) e São Joaquim (altitude 
1.400m), um dos locais mais frios do Brasil 
e maior produtor nacional de maçãs.



102 103

Localidade: serra do Rio do Rastro

Município: Lauro Muller

Estado:  Santa Catarina

Data:  maio de 1984

Histórico:  vista panorâmica com destaque para a es-
trada (SC-438).

 A “Coluna White”, elaborada pelo geólogo 
Israel Charles White em 1908 para definir a 
estratigrafia da bacia sedimentar do Paraná, 
pode ser observada nos cortes dessa es-
trada num percurso de 20 km, entre Lauro 
Muller e o topo da serra.

Localidade: topo da serra do Rio do Rastro

Município: Lauro Muller

Estado:  Santa Catarina

Data:  maio de 1984

Histórico:  topo da serra do Rio do Rastro com altitude 
de 1.460m. 
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Localidade: Parque Farroupilha

Município: Porto Alegre

Estado:  Rio Grande do Sul

Data:  junho de 1984

Histórico:  reserva florestal no centro da cidade. Ipê roxo em 
detalhe. Este parque, situado no centro da cidade, 
foi fundado em 19 de setembro de 1935. Ocupa 
uma área de 37 ha e foi projetado pelo urbanista 
francês Alfredo Agache. Sua arborização abriga 
espécies nativas e exóticas, sendo refúgio para 
mais de uma dezena de espécies da avifauna. 
Apresenta espaços de cultura, lazer e recreação. 
Estima-se que seja visitado anualmente por mais 
de 4 milhões de pessoas.

Localidade: usina de Candiota

Município: Bagé

Estado:  Rio Grande do Sul

Data:  julho de 1984

Histórico:  vista panorâmica da usina termelétrica de Candiota 
ao fundo, próximo à divisa com o Uruguai. Com uma 
capacidade instalada inicial de 126MW, passou em 
dezembro de 1986 a gerar 446MW. Apesar dos benefícios 
advindos da energia elétrica gerada por essa usina, 
graves conseqüências tem atingido o rebanho bovino, 
não só no Brasil como também no Uruguai, em virtude 
da contaminação das pastagens e acidificação das águas 
por metais pesados contidos nas cinzas expelidas pelas 
chaminés da mesma, tais como cobalto, cádmio e cromo, 
considerados cancerígenos.A contaminação das pastagens 
tem provocado lesões ósseas e dentárias nos animais e a 
acidificação das águas, a dizimação de peixes e prejuízos a 
agricultura (ex: poluição de arrozais no Uruguai). Protestos 
formais já foram dirigidos ao Brasil pelo DINAMA, órgão do 
Meio Ambiente Uruguaio.
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Localidade: jazida de carvão de Candiota

Município: Bagé

Estado:  Rio Grande do Sul

Data:  julho de 1984

Histórico:  bloco de argilito envolvendo pirita ao lado 
de pedaços de carvão mineral.

 No período das chuvas, a pirita presente 
nas pilhas de rejeito das minerações 
em contato com o ar e com água da 
chuva entra em processo de ustulação 
(combustão espontânea), gerando ácido 
sulfúrico e como conseqüência direta a 
contaminação das drenagens e a formação 
de lagoas ácidas.

Localidade: Lago Negro

Município: Gramado

Estado:  Rio Grande do Sul

Data:  julho de 1984

Histórico:  nos idos da década de 1940, um grande incêndio arrasou 
a mata nativa existe no Vale do Bom Retiro (hoje Lago 
Negro). Leopoldo Rosenfeld, um dos moradores locais na 
época, tomou a iniciativa da abrir valas para conter o fogo 
e encontrou uma nascente. Desta nascente surgiu o lago 
e além da vegetação nativa que voltou a se desenvolver 
em torno do mesmo, foram importadas mudas de espécies 
nativas da Floresta Negra na Alemanha, país de origem dos 
Rosenfeld. Daí o nome “Lago Negro”.

 A cor escura das águas reflete no lago o verde também 
escuro dos pinheiros e o contraste das flores principalmente 
hortênsias e azaléias colorem as margens, transformando o 
local em um ponto turístico de rara beleza, um dos cartões 
postais de Gramado-RS.
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Localidade: Cataratas do Iguaçu

Município: Foz do Iguaçu

Estado:  Paraná

Data:  novembro de 1984

Histórico:  visita às Cataratas do Iguaçu, na divisa do Brasil com a 
Argentina. Dezoito quilômetros antes de juntar-se ao rio 
Paraná, o rio Iguaçu vence um desnível de terreno e se 
precipita em quedas de 65 metros de altura em média, 
numa largura de 2.700m. A largura total das Cataratas no 
território brasileiro é de aproximadamente 800m e no lado 
argentino de 1.900. A vazão média do rio gira em torno de 
1.500 metros cúbicos por segundo variando de 500m3/s na 
estiagem e de 6.500 m3/s nas cheias. Na etimologia tupi-
guarani a palavra Iguaçu significa “água-grande”, significado 
este que se enquadra perfeitamente na grandiosidade que 
representam as “Cataratas do Iguaçu”.

Localidade: Cataratas do Iguaçu

Município: Foz do Iguaçu

Estado:  Paraná

Data:  novembro de 1984

Histórico:  as Cataratas do Iguaçu vistas de outro 
ângulo.
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prOjetO dOres de mAcAbu –
pesquisA de turfA: turfeirAs 
dO mingOte e dO riO dA prAtA

A pesquisa de turfa foi realizada pela Superintendência Regional 
de Belo Horizonte (SUREG-BH) na região de Dores de Macabu, 
município de Campos dos Goitacazes, RJ.

Os trabalhos foram desenvolvidos nas turfeiras do Mingote e do 
rio da Prata, sendo feitas amostragens do material segundo uma 
malha quadrada com coleta em cada nó da malha. A cubagem 
das jazidas revelou turfas com alto poder calorífero.

Localidade: turfeira do rio da Prata

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  março de 1988

Histórico:  vista geral da turfeira do rio da Prata na sua 
borda leste, vendo-se em primeiro plano 
o canal desse rio obstruído por vegetação 
aquática e capim.
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Localidade: turfeira do rio da Prata

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  março de 1988

Histórico:  operação de penetração do trado na 
turfeira. Por se tratar de um material de 
fácil combustão, deve-se tomar o máximo 
cuidado ao se trabalhar sobre uma turfeira 
pois uma simples ponta de cigarro aceso 
pode provocar um incêndio de grandes 
proporções que só será combatido se 
inundar a área que estiver queimando.

Localidade: turfeira do rio da Prata

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  março de 1988

Histórico:  operação para coleta de amostra com a 
finalidade de determinar a “Dry Bulk Density”, 
ou seja, avaliar a densidade da turfa seca a 
partir de uma amostra de volume conhecido.
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Localidade: turfeira do Mingote

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  março de 1988

Histórico:  bloco de turfa recortado para se obter uma 
figura, no caso um cubo, cujo volume seja 
facilmente determinado.

Localidade: turfeira do Mingote

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  março de 1988

Histórico:  cubo de turfa com 0,20m de lado. Amostra 
usada para determinação da “Dry Bulk 
Density”.
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Localidade: turfeira do rio da Prata

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  abril de 1988

Histórico:  cilindro amostrado de turfa fibrosa, marrom 
escura já um pouco alterada, tendendo 
a hêmica, ou seja, com suas estruturas 
vegetais em fase de dissolução.

Localidade: turfeira do Mingote

Município: Campos dos Goitacazes

Estado:  Rio de Janeiro

Data:  abril de 1988

Histórico:  vegetação nativa da turfeira do Mingote, 
onde predomina a tiririca "três-quinas", 
também conhecida como "navalha-de-
macaco".
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prOjetO mApAs hidrOgeOLógicOs –
fOLhA mOnte AzuL

O objetivo desse projeto, executado pela Superintendência 
Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH), foi apresentar em 
escala de semi-detalhe (1:100.000) um conjunto de informações 
básicas necessárias à obtenção e aproveitamento das águas 
subterrâneas, numa linguagem acessível não só aos técnicos 
como também ao usuário não especializado.

Localidade: BR-122, próximo a Monte Azul

Município: Monte Azul

Estado:  Minas Gerais

Data:  março de 1991

Histórico:  Serra do Espinhaço emoldurada pelo arco-
íris no pôr do sol.
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Localidade: fazenda Caraíbas

Município: Mato Verde

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1991

Histórico:  coleta de água para análise físico-química 
na boca da tubulação que leva a água do 
poço até o reservatório, constituído por 
um tanque de alvenaria cimentado, com 
capacidade de 34 metros cúbicos.

Localidade: Melancia

Município: Mato Verde

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1991

Histórico:  reservatório metálico corroído pela oxidação 
provocada pela ação da água agressiva.
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Localidade: estrada Mato Verde – Rio Pardo de Minas

Município: Rio Pardo de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1991

Histórico:  “Pedra do Pato” – resultado do 
intemperismo físico-químico associado à 
erosão diferencial sobre rochas quartzíticas 
do Supergrupo Espinhaço.

Localidade: proximidades da “Pedra do Pato”

Município: Rio Pardo de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  junho de 1991

Histórico:  detalhe do intenso fraturamento dos 
quartzitos do Supergrupo Espinhaço.
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Localidade: estrada Monte Azul – Brejo Grande no   
  topo da Serra do Espinhaço

Município: Monte Azul

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1991

Histórico:  marcas onduladas em quartzito do 
Supergrupo Espinhaço, na altitude 
aproximada de 1.100m. Estas marcas 
confirmam a teoria de que há 
aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões 
de anos a região Centro Leste de Minas 
Gerais, na Serra do Espinhaço, onde 
localiza-se a cidade de Diamantina e seus 
prolongamentos para o norte do estado 
era banhada por um mar raso.

Localidade: topo da Serra do Espinhaço na estrada   
  para Brejo Grande

Município: Rio Pardo de Minas

Estado:  Minas Gerais

Data:  setembro de 1991

Histórico:  quartzito do Supergrupo Espinhaço com 
sistema de fraturas abertas.
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prOjetO definiçãO de fOntes de 
AbAstecimentO pArA prOjetOs 
de AssentAmentO dO incrA em 
minAs gerAis

Este projeto resultou do Convênio celebrado entre a 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil e o INCRA – Instituto 
de Colonização e Reforma Agrária, objetivando estudos 
hidrológicos e  hidrogeológicos (locação de poços tubulares 
profundos) para o abastecimento de água potável em projetos 
de assentamento do INCRA. Os trabalhos foram desenvolvidos 
pela Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) 
nos municípios de Jequitinhonha, Januária e Riachinho, dentre 
outros.

Localidade: Jequitinhonha

Município: Jequitinhonha

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1998

Histórico:  vista panorâmica da cidade de Jequitinhonha 
em foto batida na MG-105, que a liga a 
Pedra Azul. Foto tirada próximo à torre de tv 
(altitude 900m). Note-se o rio com apenas 
40% do seu volume normal.
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Localidade: Pedras de Maria da Cruz

Município: Pedras de Maria da Cruz

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1998

Histórico:  ponte sobre o rio São Francisco, em Pedras 
de Maria da Cruz, que substituiu a travessia 
em balsa.

Localidade: córrego Lajes

Município: Riachinho

Estado:  Minas Gerais

Data:  julho de 1998

Histórico:  siltitos arenosos resistentes (Formação Três 
Marias – Grupo Bambuí), de coloração 
amarronzada com destaque para o sistema 
de fraturas paralelas segundo N75W e 
mergulho subvertical.
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prOgrAmA de Ações 
emergenciAis de cOmbAte AOs 
efeitOs dA secA

Com o objetivo de minimizar os efeitos da estiagem prolongada 
que na década de 90 afetou a região do polígono das secas 
onde estão incluídos o norte de Minas Gerais e o norte do 
Espírito Santo, o Governo Federal, através do Ministério 
de Meio Ambiente e da Secretaria de Recursos Hídricos 
implantou este programa executado pela CPRM através da 
Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH), no 
qual foram desenvolvidos trabalhos relacionados à locação, 
perfuração e recuperação de poços tubulares profundos em 
pequenas comunidades.

Localidade: Morro do Camelinho

Município: Gouveia

Estado:  Minas Gerais

Data:  outubro de 1998

Histórico:  usina eólio-elétrica experimental do Morro 
do Camelinho (altitude 1.288m), localizada 
sobre a Serra do Espinhaço. Além de ser a 
primeira usina desse gênero na América 
Latina, trata-se da primeira experiência 
brasileira de geração de eletricidade a partir 
da energia eólica, alimentando o sistema 
interligado. É de propriedade da CEMIG, 
sua capacidade geradora é de 1MW e foi 
inaugurada em abril de 1994.
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Localidade: Morro do Camelinho

Município: Gouveia

Estado:  Minas Gerais

Data:  outubro de 1998

Histórico:  três dos quatro cata-ventos que compõem 
a usina eólio-elétrica.

Localidade: Morro do Camelinho

Município: Gouveia

Estado:  Minas Gerais

Data:  outubro de 1998

Histórico:  detalhe de um dos quatro cata-ventos que 
constituem a usina eólio-elétrica.
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Localidade: Três Barras

Município: Serro

Estado:  Minas Gerais

Data:  outubro de 1998

Histórico:  nascente em quartzito da Serra do 
Espinhaço com uma vazão de 7.000 l/h.

Localidade: Coqueiros

Município: Itamarandiba

Estado:  Minas Gerais

Data:  05 de novembro de 1998

Histórico:  poço jorrante (72.000l/h). Em virtude desse 
fato, a drenagem próxima ao poço que era 
intermitente tornou-se perene, permitindo a 
criação de uma horta comunitária no vale, 
a jusante do poço. Uma mangueira plástica 
preta de ½”, acoplada a uma garrafa pet, 
amarrada ao revestimento leva água por 
gravidade a uma casa distante 800 metros, 
também a jusante do poço.
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Localidade: Nossa Senhora da Ajuda

Município: Ponto Belo

Estado:  Espírito Santo

Data:  dezembro de 1998

Histórico:  coleta de amostra de água para análise 
físico-química após o término do teste de 
bombeamento.

Localidade: Garrucha

Município: Boa Esperança

Estado:  Espírito Santo

Data:  11 de fevereiro de 1999

Histórico:  poço tubular produtivo relocado 134 
metros a montante do primeiro poço que 
resultou seco. Vazão 2.000 l/h.

poço seco
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Localidade: Santa Rita

Município: Pinheiros

Estado:  Espírito Santo

Data:  12 de fevereiro de 1999

Histórico:  teste de bombeamento executado pela 
Geosol.

Localidade: margem direita do rio Doce à montante da  
  ilha Ponta Pelada

Município: Colatina

Estado:  Espírito Santo

Data:  fevereiro de 1999

Histórico:  vista panorâmica do rio Doce, à montante 
da ilha Ponta Pelada (em primeiro plano) 
com Colatina ao fundo.
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Localidade: proximidades de Primavera

Município: Rio Bananal

Estado:  Espírito Santo

Data:  fevereiro de 1999

Histórico:  tentativa de desatolar o veículo, uma Parati 
cor vinho e placa GWA-3352.

Localidade: proximidades de Primavera

Município: Rio Bananal

Estado:  Espírito Santo

Data:  fevereiro de 1999

Histórico:  após algumas horas de trabalho, e com a ajuda 
de moradores locais, o carro está livre do barro.



142 143

Localidade: Nova Venécia

Município: Nova Venécia

Estado:  Espírito Santo

Data:  julho de 1999

Histórico:  maciço gnáissico situado na saída de 
Nova Venécia para São Gabriel da Palha. 
Conhecido como a “ Pedra do Elefante” é 
patrimônio natural do município e atinge 
641 metros de altitude.
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prOjetO águAs dO nOrte
dO espíritO sAntO

Para atender a reinvidicação de órgãos das administrações 
federal e estadual a CPRM – Serviço Geológico do Brasil 
elaborou este projeto visando dotar o Estado do Espírito 
Santo de um estudo hidrogeológico de semi-detalhe (escala 
1:100.000). Este estudo iria prover o governo estadual de 
informações e conhecimentos a respeito da hidrogeologia da 
área, a partir do paralelo 20°00’ para norte. Infelizmente não foi 
concluído. Localidade: São Pedro

Município: Alto Rio Novo

Estado:  Espírito Santo

Data:  dezembro de 2000

Histórico:  arco-íris brotando de uma casa como se ali 
fosse a fonte do tesouro.
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Localidade: Pedra da Agulha

Município: Pancas

Estado:  Espírito Santo

Data:  dezembro de 2000

Histórico:  maciço granítico (leucogranito Carlos 
Chagas) denominado Pedra da Agulha 
visto da ES-341 que liga Pancas a ES-137. 
Altitude de 982 metros.

Localidade: Pedra do Camelo

Município: Pancas

Estado:  Espírito Santo

Data:  dezembro de 2000

Histórico:  maciço granítico (leucogranito Carlos 
Chagas) denominado Pedra do Camelo visto 
da ES-341, a quatro quilômetros de Pancas 
em direção à ES-137. Altitude 775 metros.
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Localidade: sítio São Francisco

Município: Linhares

Estado:  Espírito Santo

Data:  fevereiro de 2001

Histórico:  nascente no contato do manto de 
intemperismo com paragnaisse do 
Complexo Paraíba do Sul.

Localidade: sítio São Francisco

Município: Linhares

Estado:  Espírito Santo

Data:  fevereiro de 2001

Histórico:  vista geral do local da nascente com a caixa 
d’água na encosta à frente.
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OcOrrênciAs de águAs quentes
nA serrA dO espinhAçO

Para atender a solicitação da Companhia Mineradora de Minas 
Gerais (COMIG) ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a 
Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) 
providenciou a ida de um técnico aos municípios que integram o 
circuito turístico da Serra do Cabral para fazer um levantamento 
do potencial das águas quentes locais. As ocorrências visitadas 
estão localizadas na borda ocidental da Serra do Espinhaço nos 
municípios de Augusto de Lima, Buenópolis e Monjolos.

Localidade: fazenda Água Quente

Município: Buenópolis

Estado:  Minas Gerais

Data:  maio de 2001

Histórico:  medição “in loco” de pH (5,71), 
condutividade elétrica (14,39 µS/cm) e 
temperatura (30,0°C). Trata-se de uma 
nascente de água hipotermal.
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Localidade: fazenda Lagoa Santa

Município: Buenópolis

Estado:  Minas Gerais

Data:  maio de 2001

Histórico:  medição “in loco” de pH (5,92), 
condutividade elétrica (145,5 µS/cm) e 
temperatura (32,0°C). Nascente de água 
hipotermal.

Localidade: fazenda Lagoa Santa

Município: Buenópolis

Estado:  Minas Gerais

Data:  maio de 2001

Histórico:  fazenda próxima à localidade de 
Curimatai, Patrimônio Artístico e Cultural 
(1780), com ocorrência de água quente 
(36°C) constituindo uma fonte de água 
mesotermal. Conjunto de duchas que são 
alimentadas diretamente por um poço 
tubular jorrante perfurado no local, com 
uma profundidade de 50,8 metros e vazão 
de 70,00m3/h.
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Localidade: serra a oeste de Augusto de Lima

Município: Augusto de Lima

Estado:  Minas Gerais

Data:  maio de 2001

Histórico:  marcas onduladas em quartzitos do 
Supergrupo Espinhaço.

Localidade: fazenda Lagoa Santa

Município: Buenópolis

Estado:  Minas Gerais

Data:  maio de 2001

Histórico:  outro detalhe das marcas onduladas no 
quartzito agora amarronzado devido à 
ação de água ferruginosa.
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prOjetO siAgAs – sistemA 
de infOrmAções de águAs 
subterrâneAs

O SIAGAS foi criado pela CPRM em 1995 (Memo n° 263/
DEXPO/95 – 25/11/95), com o objetivo de armazenar 
sistematicamente e tornar disponíveis dados e informações 
georreferenciadas das águas subterrâneas. Além de dar suporte 
à elaboração de mapas hidrogeológicos inseridos no Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos, passou a atender as 
demandas dos usuários por meio de um Cadastro Nacional de 
Poços. É composto por três módulos:
1- Entrada de Dados
2- Disponibilização de dados via web
3- Visualização e interpretação de dados agrupados ao Sistema 

de Informações Geográficas (SIG).

A partir de Julho de 2008, por ocasião do Seminário “Projeto 
para Avaliação dos Recursos de Águas Subterrâneas nos Países 
Ibero-Americanos: Definições e Diretrizes ”realizado no Rio de 
Janeiro, ficou acordado que os países filiados à “Associación 
del Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos – ASGMI” 
irão adotar o SIAGAS como banco de dados oficial. Além do 
Brasil fazem parte do grupo Argentina, Bolívia, Costa Rica, 
Chile, Cuba, Equador, México, Peru, República Dominicana e 
Venezuela. Também Portugal e Espanha irão adotá-lo como 
banco de dados oficial, bem como o Sistema Aquífero Guarani 
(SAG) que já está usando-o.

Localidade: barragem do Sr. Clóvis

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  26 de julho de 2008

Histórico:  piezômetro perfurado a montante da 
barragem subterrânea equipado com 
linígrafo de registro semanal.
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Localidade: córrego Sabão

Município: Itaobim

Estado:  Minas Gerais

Data:  28 de julho de 2008

Histórico:  poço tubular jorrante, temporariamente 
parado devido a defeito na bomba 
submersa.

Localidade: Pousada das Araras – BR-116

Município: Itaobim

Estado:  Minas Gerais

Data:  28 de julho de 2008

Histórico:  pôr do sol na cidade de Itaobim, visto dos 
fundos da pousada. Pequeno trecho do 
rio Jequitinhonha pode ser visto na parte 
escura da foto.
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Localidade: flanco setentrional da Serra Azul

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  18 de outubro de 2008

Histórico:  encosta da Serra Azul em terrenos da 
mineradora MBL. Em primeiro plano 
barragem de contenção de rejeitos e ao 
fundo cabeceiras do ribeirão Serra Azul.

Localidade: fazenda Laranjeiras

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  19 de outubro de 2008

Histórico:  cadastramento de poços tubulares para 
alimentar o SIAGAS. Medição da altura da 
boca do poço. Piezômetro equipado com 
linígrafo de registro semanal.
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Localidade: Azurita

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  20 de outubro de 2008

Histórico:  poço tubular da bateria de poços que 
abastecem Azurita (COPASA), com uma 
vazão de teste de 144.000 l/h. Coleta de 
amostra para determinação “in loco” de 
condutividade elétrica e pH.
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prOjetO estudO dOs prOcessOs 
hidrOLógicOs em bAciAs 
representAtiVAs dO cerrAdO – 
áreA de juAtubA

O objetivo deste projeto de pesquisa, financiado pela FINEP 
– Financiadora de Estudos e Projetos, desenvolvido pela 
Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) e 
conduzido em parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) é ampliar os conhecimentos sobre os processos 
hidrológicos naturais em bacias do cerrado para desenvolver 
métodos que possibilitem a redução das incertezas na 
modelagem chuva-vazão de pequenas bacias presentes nesse 
bioma que não são monitoradas sistematicamente. Os dados 
das variáveis hidrológicas serão obtidos com a modernização 
dos equipamentos da bacia representativa de Juatuba, típica do 
cerrado, e que abrange parte dos municípios de Itaúna, Ibirité, 
Juatuba e Mateus Leme.

Localidade: margem esquerda do ribeirão dos Freitas

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  14 de abril de 2008

Histórico:  fazenda antiga ornamentada por palmeiras 
imperiais e ipê roxo, vista da estrada para 
Itaúna, passando por Matinha.
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Localidade: fazenda Pacheco

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  07 de outubro de 2008

Histórico:  vandalismo inconseqüente interrompe o 
funcionamento do linígrafo.

Localidade: fazenda Vargem Grande

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  07 de outubro de 2008

Histórico:  linígrafo de registro semanal contínuo 
instalado em piezômetro. Anotação de 
medição mensal do nível do lençol freático.
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Localidade: fazenda dos Freitas

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  07 de outubro de 2008

Histórico:  linígrafo de registro semanal contínuo em 
piezômetro.

Localidade: fazenda Pasto Grande

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  07 de outubro de 2008

Histórico:  anotação no linigrama da medição mensal 
do nível do lençol freático.
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Localidade: estação Jardim – córrego Jardim

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  08 de janeiro de 2009

Histórico:  marca do nível atingido pela água do 
córrego (vide seta na caixa do linígrafo) 
durante enchente causada por chuvas 
torrenciais no final de dezembro de 2008 e 
início de janeiro de 2009, vista de jusante. 
Línígrafo (Copasa) que mede a variação do 
nível do córrego.

Localidade: estação Jardim – córrego Jardim

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  08 de janeiro de 2009

Histórico:  marca do nível atingido pelo córrego, visto 
de montante.
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Localidade: Ribeirão Freitas

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  08 de maio de 2009

Histórico:  anotação no linigrama da medição mensal 
do nível do lençol freático.

Localidade: estação Jardim

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  05 de junho de 2009

Histórico:  baixa de dados do pluviógrafo Squiter 
instalado na estação.
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Localidade: fazenda Laranjeiras

Município: Itaúna

Estado:  Minas Gerais

Data:  05 de junho de 2009

Histórico:  baixa de dados do pluviógrafo Squiter 
instalado na estação da fazenda Laranjeiras 
vendo-se, ao fundo, os sinais da mineração 
de ferro no topo da serra Azul.

Localidade: fazenda Pasto Grande

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  25 de junho de 2009

Histórico:  adaptação de um suporte para o cabo da 
bóia e contrapeso do linígrafo. Sobre a 
proteção sanitária aro de espuma cinza 
para colocar sob o linígrafo afim de evitar a 
entrada de marimbondos na tubulação.
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Localidade: fazenda Pasto Grande

Município: Mateus Leme

Estado:  Minas Gerais

Data:  25 de junho de 2009

Histórico:  fixação dos parafusos do linígrafo após 
colocação do aro de espuma.



178 179

prOjetO estudO dOs prOcessOs 
hidrOLógicOs em bAciAs 
representAtiVAs dO semi-áridO 
mineirO–áreA de itingA

O objetivo deste projeto de pesquisa financiado pela FINEP 
– Financiadora de Estudos e Projetos, desenvolvido pela 
Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) e 
conduzido em parceria com a UFMG – Universidade Federal de 
Minas Gerais é ampliar os conhecimentos sobre os processos 
hidrológicos naturais em bacias do semi-árido para desenvolver 
métodos que possibilitem a redução das incertezas na 
modelagem chuva-vazão de pequenas bacias presentes nesse 
bioma que não são monitoradas sistematicamente. Os dados 
das variáveis hidrológicas serão obtidos com a implantação 
da bacia representativa do semi-árido mineiro na bacia do 
córrego Teixeirão, no município de Itinga, na região do médio 
Jequitinhonha.

Localidade: córrego Teixeirão na travessia para Laranjeira

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de dezembro de 2004

Histórico:  córrego Teixeirão transbordando após 
chuvas intensas. Na seca é atravessado a 
vau. Foto focalizando a margem direita.
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Localidade: córrego Teixeirão na travessia para Laranjeira

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de dezembro de 2004

Histórico:  acesso precário para travessia do córrego 
Teixeirão, indo da BR-367, no mesmo local 
da foto anterior, agora na margem esquerda.

Localidade: ponte da BR-367 sobre o córrego Teixeirão

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de dezembro de 2004

Histórico:  córrego Teixeirão em época de chuvas 
torrenciais.
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Localidade:córrego Teixeirinha na travessia para Humaitá

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de dezembro de 2004

Histórico:  estado em que ficou o pontilhão destruído 
pela força das águas do córrego Teixeirinha 
em dia de cheia.

Localidade:córrego Teixeirinha na travessia para Humaitá

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  13 de dezembro de 2004

Histórico:  detalhe do pontilhão destruído.
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A barragem subterrânea é uma obra simples e de baixo custo, já sendo conhecida na bibliografia 
a mais de 60 anos, sendo utilizada na Itália em regiões agrícolas da Calábria e da Sicília para 
irrigar pomares e plantações de hortaliças como também na Argentina, na região do rio Los 
Sauces com uma barragem subterrânea que teria capacidade para irrigar 1.000 ha. No Brasil 
esta forma de captação vem sendo utilizada a partir da década de 90, sendo implantada 
inicialmente no Nordeste no município de Ouricuri-PE. Em 1997 a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco-SECTMA, então responsável pela gestão dos 
recursos hídricos do Estado, interessou-se por esse tipo de barragem e executou experiências 
com a construção de seis unidades experimentais no município de Caruaru. Em razão das 

Localidade: Laranjeira – barragem do Sr. Juvenal

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  12 de abril de 2007

Histórico:  área da barragem subterrânea em terreno do Sr. Juvenal 
Lopes Pinheiro vendo-se à frente, o poço escavado (1) e 
ao fundo um piezômetro (2). Esta área está localizada à 
margem direita do córrego Teixeirão.

 

1 

2 

boas perspectivas do empreendimento, o Governo do Estado resolveu incluir esta modalidade 
de captação entre os seus programas de convivência com a seca determinando a construção 
de barragens subterrâneas no Agreste e Sertão do Estado. A construção de uma barragem 
subterrânea após constatada a existência de condições adequadas para sua implantação tais 
como espessura da camada aluvial, sua composição granulométrica, a inclinação do terreno, a 
inexistência de soleiras rochosas, a relação morfológica do vale, a distância da área de recarga 
e a qualidade da água, inicia-se a construção propriamente dita mediante as seguintes etapas:

- Escavação da vala.
Escava-se uma vala transversalmente à direção do escoamento do rio, com largura total do vale 
e profundidade até encontrar a rocha inalterada. A escavação pode ser manual ou mecanizada 
utilizando-se uma retro-escavadeira ou um trator de esteira.

- Impermeabilização da vala.
Deve ser feita com argila compactada ou de maneira mais fácil, rápida e econômica, utilizando-
se uma lona plástica que irá recobrir a parede da vala oposta ao sentido do escoamento 
superficial, sendo esta lona bem fixada no fundo da vala, de maneira a não permitir perda de 
água no fundo da barragem.

- Enchimento da vala.
É feito com o próprio material da escavação.

- Construção do poço escavado.
Deve ser construído na parte mais profunda da vala e o modo mais rápido é construí-lo com 
anéis semi-porosos pré-fabricados de 1,00 a 1,20 metros de diâmetro por 0,50 metros de altura, 
conforme o poço mostrado nas fotos. Antes de colocar o primeiro anel deve ser acrescentada 
uma camada de brita para facilitar a permeabilidade do meio e dificultar a entrada de areia.

- Enrocamento.
Embora não seja totalmente necessário, é aconselhável a construção de um enrocamento 
de pequena altura (cerca de 0,50 metros) sobre a barragem ao longo da vala e que também 
servirá para fixar a beirada da lona na superfície, além de propiciar a retenção de maior 
volume de água em superfície, que ficará retida por alguns dias, permitindo portanto que uma 
maior quantidade de água vá se infiltrar. Na barragem focalizada, construiu-se uma soleira de 
concreto com um vertedouro próximo ao poço escavado ao invés do enrocamento de pedras.

- Piezômetros.
É aconselhável a construção de um a dois piezômetros a montante da barragem, a fim de 
melhor monitorar o rebaixamento dos níveis d’água com o tempo. 
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Localidade: Laranjeira-barragem do Sr. Juvenal

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  12 de abril de 2007

Histórico:  detalhe da foto anterior destacando-se à 
esquerda a ombreira ou enrocamento (1) 
da barragem.

 1 

Localidade: estrada para Laranjeira, margem direita do  
  córrego Teixeirão

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  04 de setembro de 2007

Histórico:  horta comunitária na margem direita do 
córrego Teixeirão, próximo à casa do Sr. 
Antônio Alves dos Santos. Detalhe para 
o tamanho das cenouras. Um verdadeiro 
oásis em meio à seca. Esta área é irrigada 
pela água proveniente de um poço tubular 
raso (prof. = 8,00m) construído na margem 
direita do córrego Teixeirão.
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Localidade: estrada para Laranjeira, margem direita do  
  córrego Teixeirão

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  04 de setembro de 2007

Histórico:  outro detalhe da horta comunitária.

Localidade: Pindaíba – bacia do córrego Teixeirinha

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  04 de setembro de 2007

Histórico:  ipê amarelo colorindo a aridez do vale 
do Jequitinhonha, visto da estrada para a 
chácara São Vicente.
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Localidade: chácara São Vicente

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  31 de agosto de 2008

Histórico:  instalação de pluviógrafo Squiter ao lado 
do piezômetro PZ-05 equipado com 
linígrafo de registro semanal.

Localidade: ponte da BR-367 sobre o córrego Teixeirão

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  14 de dezembro de 2008

Histórico:  córrego Teixeirão seco, mesmo em época 
de chuvas torrenciais. 
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Localidade: chácara São Vicente

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  30 de junho de 2009

Histórico:  pluviográfo Squiter infestado de formigas. 

Localidade: chácara São Vicente

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  30 de junho de 2009

Histórico:  colocação do aro de espuma sob o linígrafo 
para evitar a entrada de marimbondos. 
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Localidade: barragem do Sr. Clóvis – montante

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  01 de julho de 2009

Histórico:  colocação do aro de espuma sob o 
linígrafo vendo-se ao fundo o paredão 
natural do granito Teixeirinha. 

Localidade: fazenda do Tuta

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  01 de julho de 2009

Histórico:  “pescaria” do cabo com a bóia e o 
contrapeso do linígrafo que se soltou da 
roldana caindo no fundo do poço a uma 
profundidade de 10,00 metros. 
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Localidade: fazenda do Tuta

Município: Itinga

Estado:  Minas Gerais

Data:  01 de julho de 2009

Histórico:  colocação e ajuste do linígrafo após 
recuperação do cabo com bóia e 
contrapeso e colocado o aro de espuma. 

Localidade: Pousada das Araras

Município: Itaobim

Estado:  Minas Gerais

Data:  02 de julho de 2009

Histórico:  amanhecer no vale do Jequitinhonha a 
montante da cidade de Itaobim. 



198 199

 referênciAs bibLiOgráficAs

Acervo fotográfico do autor;

Bons Ventos Sopram em Gouveia. Revista Vértice. CREA-MG, Belo Horizonte, Jul/
Ago/Set 2010, n.4, 2010, p.30.

CARVALHAES, J.B.; BRANDALISE, L.A., LIMA, J.E.S.; RIBEIRO, J.H. Estudo dos Garim-
pos Brasileiros - Área Coromandel, Minas Gerais. CPRM.1982.

CIRILO, José Almir; COSTA, Waldir Duarte. Barragem subterrânea: uma alternativa a 
considerar. ABRH Notícias – Revista Informativa da Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos, Recife, w. 2, jul, 2000. p. 26 à 28.

CONCEIÇÃO DO CASTELO, escala 1:50.000: mapa topográfico. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1977. Medida 58.5 x 59,5 cm.

COSTA, H.F.F., GREGO, I.P.R., LISBOA, A.H. Usina Eólio-Elétrica Experimental do 
Morro do Camelinho - 10 anos de operação. Ini: Congresso Internacional de Distri-
buición Eléctrica, 2006, Buenos Aires, Argentina. Anais do Congresso Internacional de 
Distribuición Eléctrica. Nov/2006. 2006

CRUZ, Maria Márcia. Mar já ocupou Lagoa Santa. Estado de Minas, Belo Horizonte, 
21 abr. 1010. Ciências - Geologia, p.22.

GUIA QUARTO RODAS: Brasil/2009. São Paulo; Abril, 2008. 928p.

HAGEN, D.; LACERDA, G.M.; LIMA, J.E.S. Prospecção Geoquímica nos Estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo. Convênio de Geofísica Brasil – Alemanha – CGBA. 
1973

Informativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM – MME/SGM. Ano 6, n.22, out., 
2008. 08p.

LEAL, A.S.; COSTA, F.G.; LIMA, J.E.S. Hidrogeologia do Norte de Minas Gerais e Sul da 
Bahia. Folha Salvador-SO. SUDENE/DNPM/CPRM. Belo Horizonte. 1977. 220p.

LEAL, A. S.; LIMA, J.E.S. Hidrogeologia do Centro de Minas Gerais e Norte do Espírito 
Santo. Folha Belo Horizonte-SE. DNPM / CPRM. Belo Horizonte. 1980.

LEITE, J.F; MOURÃO, M.A.A.; LIMA, J.E.S.; SOARES, A.G.; BEATO, D.A.C.; SIMÕES, 
E.J.M.; VIANA, H.S.; BRITO, R.M.D.A. Ações Emergenciais Contra os Efeitos da Seca 
nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. CPRM. 1999.

LIMA, J.E.S.; VIEIRA, A.B.; BOSUM, W. Reconhecimento Geológico – Geofísico do 
Norte de Minas Gerais (Córrego do Japão, Manga, Rio Verde Pequeno, Monte Azul). 
Convênio de Geofísica Brasil – Alemanha – CGBA. CPRM. 1975.

LIMA, J.E.S. Org. Monte Azul: hidrogeologia, escala 1:100.000 - Programa Levanta-
mentos Geológicos Básicos do Brasil. Brasília, CPRM, 1994.96p. (texto e mapa)

LIMA, J.E.S. Apoio à Gestão das Águas Subterrâneas – PAGAS/ Sistema de Informa-
ções de Águas Subterrâneas – SIAGAS. CPRM. Belo Horizonte. 1995.

LIMA, J.E.S. Definição de Fontes de Abastecimento para Projetos de Assentamento do 
INCRA em Minas Gerais – Belo Horizonte. CPRM. 1998. 31p.

MACHADO, J.L.F.; PERUFFO, N.; LIMA, J.E.S. Estudo da Vulnerabilidade à Contamina-
ção dos Mananciais Subterrâneos Decorrente da Extração do Carvão Mineral – áreas de 
Siderópolis, SC e Candiota, RS. CPRM. Porto Alegre. 1984.

MOURÃO, M.A.A.; LIMA, J.E.S.; BEATO, D.A.C.; OLIVEIRA, E.S.; DUTRA, G.M.; 
MONTEIRO, E.A.; SOARES, A. G. Levantamento Hidrogeológico do Norte do Espírito 
Santo. CPRM. 2001.

NOSSAS Pequena Usinas. Revista Cemig Notícias, Belo Horizonte, Maio, 1986, p. 16.

PALMIER, L. R.; PINTO, E.J.A.; LIMA, J.E.S.; DAVIS, E.G.; CÂNDIDO, M.O.; SILVA, A.J.; 
MONTE-MOR, R.C.A. Estudo dos Processos Hidrológicos em Bacias Representativas 
do Cerrado – Área do Ribeirão Serra Azul – parte dos Municípios de Itaúna, Igarapé, 
Juatuba e Mateus Leme, MG. CPRM-SGB. Projeto em andamento.

PALMIER, L.R.; PINTO, E.J.A.; LIMA, J.E.S.; DAVIS, E.G.; CÂNDIDO, M.O.; SILVA, A.J.; 
MONTE-MOR, R.C.A.; NAGHETTINI, M. Estudo dos Processos Hidrológicos em Bacias 
Representativas no Semi-Árido Mineiro – Área dos Córregos Teixeirão e Teixeirinha – 
mun. de Itinga, MG. CPRM-SGB. Projeto em andamento.



200

PASTANA, J.M.; COSTA, J.L.; LIMA, J.E.S.; MALOUF, R.F.;ARAÚJO, P.P.; LEÃO NETO, 
R.; MARINHO,P. Projeto Cérbero II / GEBAM – Levantamento Geológico Geoquímico 
no Rio Ipitinga, afluente direito do Rio Jari, PA. CPRM. 1982.

PERILLO, I.A.; LIMA, J.E.S. Projeto Dores de Macabu Turfeiras do Mingote e Rio da 
Prata. Pesquisa de Turfa no Município de Campos dos Goitacazes, R.J. CPRM. 1988.

http://www.aredencao.com.br/dadosprincipais.htm
Acessado em fevereiro de 2009

http://www.carlosadib.com.br/elet_fatos.html
Acessado em fevereiro de 2009

http://www.braziltour.com/site/br/cidades/materia.php
Acessado em abril de 2009

http://www.cataratasdoiguacu.com.br/cataratas.asp
Acessado em março de 2009


