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APRESENTAÇÃO 
 
PROJETO ÁGUAS DO NORTE DE MINAS  
 
A avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos - fundamentais para  a qualidade de vida da população e estratégicos para o desenvolvi-

mento da economia - constitui a pedra angular para a eficácia da gestão dos recursos hídricos, principalmente, no atual cenário das adversidades  causadas pelas mu-

danças climáticas e da crescente demanda para o insumo industrial, agropecuário e de abastecimento público. 

Na região norte do estado de Minas Gerais, objeto do estudo, onde predomina o clima semiárido, com baixas precipitações pluviométricas e mananciais superficiais es-

cassos, a água subterrânea tem se revelado um importante recurso hídrico alternativo às captações superficiais, sendo, muitas vezes, a única fonte de abastecimento. 

Além do relativo comprometimento dos mananciais superficiais, a facilidade de acesso às reservas hídricas subterrâneas, cada vez maior, devido ao aprimoramento de 

técnicas de perfuração, tem propiciado o incremento do uso da água subterrânea para os mais diferentes fins, aumentando significantemente a sua demanda nos últi-

mos anos.  

No entanto, as reservas hídricas subterrâneas apresentam produtividade diferenciada para cada região, conforme as suas características hidrogeológicas, as quais devem 

ser devidamente consideradas para a otimização do seu uso. 

Diante do quadro atual de uso e ocupação territorial, o conhecimento da quantidade de água que pode ser ofertada, de modo sustentável, para o atendimento das dife-

rentes demandas, é fundamental para minimizar os conflitos pelo uso da água e para garantir as vazões mínimas necessárias à manutenção dos ecossistemas aquáticos. 

Neste contexto, o Projeto Águas do Norte de Minas – PANM foi concebido, em 2010, para proporcionar subsídios técnico-científicos à gestão dos recursos hídricos na 

região de interesse.  

A proposição técnica estabeleceu o estudo de Bacias Hidrogeológicas Representativas contemplando as principais características hidrológicas e hidrometeorológicas da 

região norte de Minas Gerais, que criteriosamente estudadas e instrumentadas, fundamentassem resultados para a avaliação de disponibilidade hídrica da área. 

O Projeto, que contou com uma equipe multidisciplinar formada por um consultor em hidrogeologia, engenheiros hidrólogos, geólogos e técnicos em geociências, re-

sulta do convênio celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente – SEMAD (MG), o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ou-

ro Preto – FEOP, com a colaboração do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, do Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hi-

drográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e da Secretaria de Ciência Tecnologia e Ensi-

no Superior do Estado Minas Gerais – SECTES. 

Com os resultados do Projeto, que se referem à definição de vazões insignificantes de captação por meio de poços tubulares, em cumprimento da Deliberação Normati-

va do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH 34/2010, espera-se possibilitar o IGAM a cumprir os fundamentos previstos na Politica Estadual Recursos Hídricos – 

Lei 13199/2000, reduzindo, assim, o risco de dano aos recursos. 

 
 Frederico Cláudio Peixinho 

Chefe do Departamento de Hidrologia 
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1. SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS  
GEOGRÁFICOS 
 

Dados geográficos são também chamados de dados espa-

ciais. Descrevem, em sua essência, fenômenos associados 

a uma localização na superfície terrestre. Ou seja, esses 

dados podem ser posicionados, através de suas coordena-

das, em uma região geográfica.  

A sistematização e a organização dos dados geográficos 

de um projeto são tarefas de extrema importância. Requer 

buscas e pesquisas em diversas fontes confiáveis e compa-

tíveis com o objetivo que se deseja alcançar. É indispensá-

vel que o dado seja interpretável para que se extraia a in-

formação necessária. 

Neste projeto foram levantadas, consistidas e sistematiza-

das as informações e dados disponíveis em publicações 

técnico-científicas sobre o meio físico, infraestrutura e so-

cioeconômico da área estudada. A avaliação considerou 

as publicações institucionais, planos diretores de recursos 

hídricos, relatórios de pesquisa, artigos de congresso, te-

ses e dissertações já publicadas ou em fase de finalização. 

Bancos de dados de instituições públicas oficiais também 

foram consultados e utilizados. 

Para cada tema relevante ao projeto foram levantados e 

avaliados os estudos pertinentes e os dados mais adequa-

dos. Aqueles selecionados foram utilizados como base e 

referência para a elaboração dos mapas finais. O Sistema 

de Informações Geográficas - SIG do projeto foi desenvol-

vido sobre a plataforma do software ESRI ArcGIS, inicial-

mente em versão 10, posteriormente atualizada para ver-

são 10.3, permitindo o acesso a todos os dados georrefe-

renciados obtidos no levantamento inicial e produzidos ao 

longo do trabalho. Todos os dados geográficos utilizados 

estão projetados no datum SIRGAS 2000. 

A figura a seguir descreve todo o processo de sistematiza-

ção dos dados do projeto que vai desde a obtenção dos 

mesmos até a elaboração dos mapas e relatórios. 



 

 

2. LOCALIZAÇÃO  
 
 
A área do projeto se encontra no norte do estado de Minas Ge-

rais, limítrofe com os estados da Bahia, Espirito Santo, Goiás e 

Distrito Federal. Ocupa uma área aproximada de 245.520km². 

Por ser uma área significativamente extensa é válido destacar a 

variedade da malha rodoviária. Além das rodovias estaduais, 

existem importantes rodovias federais das quais se destacam a 

BR 040, BR 135, BR 116, BR 265 e BR 261.  

O Projeto Águas do Norte de Minas - PANM abrange, ao todo, 

181 municípios dos quais 169 possui a sede dentro da área do 

projeto. Ainda conforme a divisão política-administrativa do 

IBGE, essa região engloba 12 mesorregiões e 20 microrregiões.  

Importante destacar que os limites destas divisões administrati-

vas não coincidem obrigatoriamente com o limite do PANM, 

sendo assim algumas regiões estão totalmente inseridas na área 

do projeto e outras possuem apenas parte de seu território en-

volvido pela área estudada. 

Dentre o grande número de municípios, alguns deles se desta-

cam como polos administrativos. Possuem uma considerável 

concentração populacional, infraestrutura e maior participação 

no PIB estadual. São eles: Montes Claros, Diamantina, Paracatu, 

Teófilo Otoni e Araçuaí. 

 

 

 

 

 

 

 

3. UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS 
RECUSOS HÍDRICOS (UPGRH)  
 
Visando orientar melhor os comitês de bacias, bem como auxili-

ar e aperfeiçoar a ações relacionadas à Política Estadual de Re-

cursos Hídricos, o governo de Minas Gerais, identificou e defi-

niu as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

(UPGRH), por meio da Deliberação Normativa do CERH/MG – 

DN nº. 06, de outubro de 2002. 

Segundo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) essas 

unidades de planejamento “correspondem a unidades territori-

ais, identificadas dentro das bacias hidrográficas do Estado e 

apresentam uma identidade regional sintetizada por caracterís-

ticas físicas, socioculturais, econômicas e políticas, diretamente 

relacionadas aos recursos hídricos.” (IGAM, 2006, p.60). 

Atualmente Minas Gerais possui 36 UPGRH’s e o PANM é com-

posto por 13 delas: SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, 

MU1, PA1, IT1, BU1 e JU1.  

O rio São Francisco tem sua nascente geográfica no município 

de Medeiros, na Serra da Canastra. Atravessa a área do projeto 

no sentido sul-norte e continua seu percurso no estado 

da Bahia, até a divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. Aproxi-

madamente 61% da área de estudo está inserida dentro dessa 

bacia, sendo seus principais afluentes os rios: Abaeté, Urucuia, 

Pandeiros, Peruaçu, Paracatu, Carinhanha e Grande pela mar-

gem esquerda e Paraopeba , Jequitaí, Pacuí, Velhas e Verde 

Grande pela margem direita.  

O rio Jequitinhonha nasce no município de Serro-MG, na serra 

do Espinhaço e percorre a área do projeto no sentido oeste-

leste até chegar ao sudoeste baiano, onde deságua. Sua partici-

pação no projeto corresponde a aproximadamente 27% da área 

de estudo. Os principais afluentes mineiros são os rios Itacam-

biruçu, Vacaria, Salinas, São Pedro e São Francisco pela mar-

gem esquerda; e rio Araçuaí, Córrego do Piauí, Ribeirão São Jo-

ão e rio São Miguel pela margem direita. 

 

 

O rio Mucuri nasce com a junção de dois cursos d´água: Mucu-

ri do Sul, que nasce no município de Malacacheta e Mucuri do 

Norte, que nasce próximo a Ladainha. A área dessa bacia está 

majoritariamente (95%) em Minas Gerais, mas é importante 

destacar que ela ainda abrange trechos da Bahia e Espírito San-

to. Seus principais afluentes são: o rio Pampam, córrego do Ri-

beirão, rio Urucu, rio Todos os Santos e córrego Sete de Setem-

bro. 

O rio Pardo nasce no município de Montezuma. Percorre um 

trecho no sentido norte-sul e no município de Rio Pardo de Mi-

nas assume o percurso oeste-leste, indo em direção ao sul da 

Bahia. Seus principais afluentes mineiros são Rio Pardinho, Cór-

rego Santana, Ribeirão Imbiruçu, rio São João do Paraíso, rio 

Muquém, rio Itaberaba, e rio Mosquito. 

O rio Jucuruçu é formado pela junção de seus braços norte e 

sul, com nascente do braço norte no município de Felisburgo 

em Minas Gerais e nascente do braço sul no Estado da Bahia. 

Sua área total de drenagem é de 5.850 km2, dos quais 85% 

pertencem ao Estado da Bahia e 15% ao estado de Minas Ge-

rais.  

O rio Itanhém ou Alcobaça nasce na aldeia dos Machacalis, no 

município de Fronteira dos Vales (MG). Percorre o sentido oeste

-leste até a foz em Alcobaça (BA), onde deságua no Oceano 

Altântico. 

O Rio Buranhém nasce na Pedra do Cachorro, na Serra dos Ai-

morés, em Santo Antônio de Jacinto (MG). Percorre 20 km em 

Minas Gerais e 128 km na Bahia, até chegar na sua foz em Por-

to Seguro.  
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4.BACIAS REPRESENTATIVAS  

 
A área de estudo do Projeto Águas do Norte de Minas possui aproximadamente 245.520km². Sua 

grande extensão revela uma significativa diversidade ambiental. A variação climática, as múltiplas 

feições de vegetação, as diversas classes de solo, unidades geológicas e hidrogeológicas compõem 

um quadro de estudos bastante heterogêneo.  

A fim de proporcionar uma base de dados com melhor qualidade de informações, foram definidas 

14 Bacias Hidrogeológicas Representativas para estudo em escala de semidetalhe, distribuídas de 

modo a contemplar a diversidade climática e, principalmente, hidrogeológica da área do Projeto.  

As principais características de cada bacia representativa foram descritas no quadro a seguir : 
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LONG LAT LONG LAT

1 Córrego Jacaré Teófilo Otoni MU1 Fraturado Cristalino Semiúmido Granitos, tonalitos e charnockitos. -41,45 -17,52 -41,23 -17,71 279,5

2 Rio Inhaúmas Pedra Azul JQ3 Fraturado Cristalino Semiúmido Granitoides. -41,45 -15,99 -41,27 -16,15 144,7

3 Córreo Pasmadinho Itaobim JQ3 Fraturado Cristalino Semiárido Monzogranitos. -41,69 -16,57 -41,6 -16,7 59,3

4 Córrego Teixeirinha Itinga JQ3 Fraturado Cristalino e Xistoso Semiárido Granitoides e xistos intercalados por veios aplíticos quartzosos. -41,83 -16,62 -41,7 16,79 79,9

5 Córrego da Velha Araçuaí JQ2 Fraturado Xistoso Semiárido Xistos intercalados por veios aplíticos quartzosos. -42,22 -16,94 -42,11 -17,17 105,1

6 Ribeirão do Galego Capelinha JQ2 Granular Xistoso Semiúmido Xistos intercalados por quartzitos e veios pegmatíticos. -42,61 -17,47 -42,53 -17,59 43,4

7 Rio Viamão Mato Verde SF10 Fraturado Quartzítico Semiárido
Quartzitos, metaconglomerados e formações ferríferas intercaladas 

por xistos.
-42,8 -15,41 -42,74 -15,5 33,7

8 Córrego Água Santa Carbonita JQ2 Granular
Coberturas Detrítica e 

Aluvial
Semiárido

Areias, cascalhos, argilas, lateritas, sobrejacentes ao substrato de 

quartzito, quartzo-mica-xisto e filito.
-43,25 -17,53 -43,11 -17,64 110,1

9
Ribeirão São 

Bartolomeu
Datas JQ1 Fraturado Quartzítico Semiúmido Quartzitos e metaconglomerados. -43,65 -18,41 -43,57 -18,51 42,1

10 Riacho Macaúbas Varzelândia SF10 Cárstico Carbonático Semiúmido Calcário e dolomitos intercalados, ou não, por pelitos. -44,09 -15,49 -43,64 -15,75 614,9

11 Rio Riachão Montes Claros SF6 Cárstico Carbonático Semiúmido Calcário e dolomitos intercalados, ou não, por pelitos. -44,49 -16,17 -43,93 -16,68 1138,1

12 Rio Catolé Bonito de Minas SF9 Granular Arenítico Semiúmido
Arenitos e areias inconsolidadas sobrejacentes ao substrato de 

calcário e rocha cristalina.
-44,92 -15 -44,67 -15,36 647,1

13 Córrego Macaúbas João Pinheiro SF7 Granular Arenítico Semiárido
Arenitos, siltitos e areias inconsolidadas sobrejacentes a arenitos 

arcosianos, pelitos e carbonatos.
-45,85 -18,12 -45,77 -18,17 21,4

14 Ribeirão Sta. Bárbara Unaí F7 Cárstico-Fraturado Pelítico-Carbonático Semiúmido Pelitos intercalados por calcários e arenitos. -46,97 -16,31 -46,87 -16,23 53,5

* Coordenadas das extremidades P1(NW) e P2(SE) dos retângulos envolventes às áreas das bacias hidrográficas.

Área km 2UPGRH

Coordenadas geográficas*

P1 (NW) P2 (SE)L itologia predominanteClimaSistema Aquífero
Domínio 

Hidrogeológico

Município 

(Referência)
BaciaID
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5. CARTAS TOPOGRÁFICAS IBGE 

 
Segundo informações disponíveis no site do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) o mapeamento topográfi-

co do território brasileiro “congrega um conjunto de procedi-

mentos que têm por finalidade a representação do espaço ter-

ritorial brasileiro, de forma sistemática, por meio de séries de 

cartas gerais, contínuas, homogêneas e articuladas, elaboradas 

seletiva e progressivamente, em consonância com as priorida-

des conjunturais, na escalas-padrão de 1:1000 000, 1:250 

000, 1:100 000, 1:50 000 e 1:25 000.” 

O IBGE, através do seu Manual de Noções Básicas de Cartogra-

fia, afirma que “carta é a representação no plano, em escala 

média ou grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma 

área tomada de uma superfície planetária, subdividida em fo-

lhas delimitadas por linhas convencionais - paralelos e meridia-

nos - com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormeno-

res, com grau de precisão compatível com a escala." 

As cartas topográficas são normalmente elaboradas a partir de 

levantamentos aerofotogramétrico e geodésico. Representam 

elementos planimétricos (sistema viário, obras, etc.) e altimétri-

cos (relevo através de curvas de nível, pontos colados, etc.). 

Tem como principais aplicabilidades: dar suporte a mapeamen-

tos temáticos, aeronáutico, rodoviário e ferroviário; auxiliar o 

planejamento territorial em diversos níveis; ser a base para pro-

jetos ambientais, urbanos e rurais; fornecer posicionamento e 

orientação geográfica. 

No Projeto Águas do Norte de Minas as cartas topográficas fo-

ram de grande importância. Forneceram inicialmente toda a 

base planialtimétrica necessária. Utilizou-se a base hidrográfi-

ca, curvas de nível, malha viária, localidades, limites políticos, 

etc. As cartas impressas, catalogadas no acervo da biblioteca 

da CPRM – Cia de Pesquisa de Recursos Minerais, foram digita-

lizadas e georreferenciadas. Assim foi possível associá-las a ou-

tras bases cartográficas. 

Os arquivos vetoriais que representam os elementos presentes 

nas cartas (curvas de nível, drenagem, vias de acesso, etc.) fo-

ram extraídos do projeto GEOMINAS e podem ser acessados 

no site: <http://www.ide.ufv.br:8008/portalgeominas/index. 

html>. 

Para estudos do projeto optou-se em usar as cartas na escala 

1:100.000, elaboradas entre as décadas de 1970 e 1980. O 

mapa “Índice de cartas topográficas IBGE: 1:100.000” repre-

senta o índice das cartas com sua respectiva nomenclatura. 

 
6. IMAGENS RAPIDEYE  

 
As imagens de satélite são atualmente uma grande ferramenta 

para gestão territorial. O uso dessas imagens permite diversas 

análises sobre o ambiente e auxilia os gestores na tomada de 

decisões.  

Para complementar os estudos sobre a área do PANM e visan-

do um maior detalhamento das bacias representativas era fun-

damental o uso de uma imagem de satélite de alta resolução. 

Diante dessa demanda optou-se um usar as imagens RapidEye. 

O sistema alemão RapidEye foi lançado em 2008. Possui cinco 

satélites em órbita, sincronizados e igualmente espaçados. For-

nece imagens de alta qualidade sobre a superfície terrestre, 

atualizadas diariamente. Todos os satélites são equipados com 

sensor multiespectral capazes de capturar imagens em cinco 

bandas espectrais – Azul, Verde, Vermelho, Red-Edge e Infra-

vermelho Próximo. As cenas obtidas são entregues ortorretifi-

cadas e com correção atmosférica. A resolução espacial origi-

nal é de 6,5 metros, e após a ortorretificação o pixel assume 

um tamanho de 5m. 

O uso das imagens do satélite RapidEye em composição com o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi de grande relevân-

cia para a execução do trabalho de mapeamento de uso e ocu-

pação das bacias representativas. Através dessa análise foi pos-

sível compreender melhor a dinâmica territorial local. Devido à 

qualidade e alta resolução da imagem, foi possível traçar dre-

nagens e vias de acesso em uma escala de detalhe, comple-

mentares a base já existente. 

As imagens utilizadas neste projeto são do ano 2010 e foram 

cedidas pelo Instituto de Florestas de Minas Gerais – IEF. Algu-

mas imagens apresentaram problemas de recobrimento na 

área do Projeto, outras apresentavam uma grande quantidade 

de nuvens. Porém esses detalhes não impediram a utilização 

das mesmas. 

Para ter acesso às cenas de 2010 é necessário requere-las junto 

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais (SEMAD). Porém imagens mais 

recentes, de 2014, podem ser acessadas por órgãos públicos e 

universidades públicas no portal do Ministério do Meio Ambi-

ente, através do Geocatálogo (http://geocatalogo.mma.gov. 

br/). 

A grade de imagens utilizadas no projeto está representada no 

mapa “Índice de imagens RapidEye”. 
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7. HIPSOMETRIA E DECLIVIDADE 

Os mapas hipsométricos são aqueles que representam a eleva-

ção de um terreno através de cores. Através destes mapas é 

possível medir a altitude em diversos pontos do relevo e repre-

sentar as diferenças altimétricas existentes em um terreno. A 

graduação de cores comumente utilizada varia do verde para 

altitudes mais baixas, passa pelo amarelo e vermelho, marrom, 

até cinza e branco para grandes elevações.  

Já os mapas de declividade, segundo o INPE representam a in-

clinação da superfície do terreno em relação ao plano horizon-

tal. Os valores de declividade podem variar de 0° a 90°, mas po-

dem também ser expressos em porcentagem e a representativi-

dade desses valores nos mapas temáticos pode ser adaptada de 

acordo com o objetivo que o trabalho se propõe ou adaptação 

às condições físicas da área estudada. 

Para a elaboração destes dois mapas utilizou-se os dados das 

imagens de radar do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 

A obtenção dos dados pode ser feita de forma gratuita no site 

do USGS (United State Geological Survey), pelo endereço 

<http://earthexplorer.usgs.gov/>. 

Segundo a U.S. Geological Survey (USGS) o projeto SRTM ad-

vém da cooperação entre a NASA (National Aeronautics and 

Space Administratio) e a NINA (National Imagery and Mapping 

Agency), do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América e das Agências Espaciais da Alemanha e da Itália e teve 

por objetivo aumentar a quantidade e qualidade de dados alti-

métricos dos continentes terrestres.  

Como resultado da missão foi feito levantamento de dados tri-

dimensionais de 80% da área terrestre do planeta. Primeira-

mente divulgou-se os o MDE global com resolução de 30m pa-

ra o EUA e de 90m para o resto do mundo. Em setembro de 

2014, o governo norte-americano anunciou o lançamento do 

MDE com melhor resolução (30 metros) para as regiões fora 

dos Estados Unidos. Ressalta-se que a escolha do MDE se deu 

no início do projeto, portanto a resolução da imagem utilizada 

é de 90 metros. 

 

Para o mapa hispométrico, utilizou-se os dados altimétricos, 

que revelou uma altitude variando de 17 a 2054 metros. Para o 

mapa de declividade foi necessário a aplicação de ferramentas 

de geoprocessamento. No software ArcGIS 10.2, através das 

funções Slope e Reclassify, foi possível obter as seis classes de 

declividade adotada como referência pelo IBGE e EMBRAPA Pla-

no de 0 a 3%, Suave ondulado de 3 a 8%, Ondulado de 8 a 

20%, Forte ondulado de 20 a 45%, Montanhoso de 45 a 75% e 

Escarpado >75%   

Ainda através da imagem SRTM foi extraído o relevo sombreado 

de toada área do PANM. 

 

8. PADRÕES DE RELEVO 

 
Estudos geomorfológicos possuem em sua essência uma gran-

de importância para a compreensão territorial, este aspecto físi-

co da natureza em perspectiva humana transforma-se em um 

recurso natural onde as diferentes formas de relevo possuem 

aptidões intrínsecas que favorecem ou dificultam os usos por 

parte da sociedade (ROSS, 2006), assim, a interpretação geo-

morfológica de um terreno subsidia, juntamente com outros 

trabalhos temáticos, a tomada de decisões.  

Segundo Argento (2012) a utilização de mapas geomorfológi-

cos contribui para a compreensão de problemas erosivos e de-

posicionais. Viabiliza também a elaboração de cenários ambien-

tais como, por exemplo, a identificação de áreas de instabilida-

de de taludes e inundação, além de fornecer subsídio para ins-

talação de obras viárias, elaboração de planos diretores, etc. 

A área circunscrita nos limites de estudo do PANM caracteriza-

se por desenvolver-se geomorfologicamente sobre estruturas 

antigas do território brasileiro arrasados por diversas fases erosi-

vas – o cráton do São Francisco e os cinturões orogênicos do 

Atlântico-Leste e de Brasília que limitam a plataforma a leste e 

oeste, respectivamente (ROSS, 2006). 

 

 

A depressão do São Francisco entre as faixas orogênicas com-

preende uma região rebaixada com predominância de relevos 

aplainados e de baixas amplitudes. Segundo o mapeamento de 

padrões de relevo identificados no “Levantamento da Geodiver-

sidade do Estado de Minas Gerais” publicado pela CPRM (2010) 

na região prevalecem os padrões em tabuleiros, superfícies 

aplainadas, colinas, morros baixos, platôs e baixos platôs, des-

tacam-se também as planícies e terraços fluviais, em especial 

associados ao Rio São Francisco e seus principais afluentes.  

A leste da área de estudo encontra-se parte do cinturão orogê-

nico e relevo de transição, esta região é caracterizada por terre-

nos de maior amplitude, com topos planos a suave ondulados 

alçados a níveis altimétricos elevados delimitados por rebordos 

escarpados e degraus estruturais; predominam padrões em es-

carpas, degraus estruturais e rebordos erosivos, serras e morros 

caracterizados por cristas alinhadas e vertentes recobertas por 

depósitos de encosta e vales encaixados sobre litologias sedi-

mentares em padrão de chapadas e platôs.  

A porção que se estende da região central até o oeste da área 

de estudo encontra-se sobre uma faixa de dobramentos antigos 

litológica e estruturalmente complexa que se reflete em morfo-

logias diversas. É uma região desgastada pela erosão mas que 

ainda apresenta aspecto serrano em grandes extensões, a exem-

plo da Serra do Espinhaço na região central do PANM com cris-

tas quartzitícas preservadas do ataque erosivo  (ROSS, 2006; 

SAADI, 1995). Predominam padrões em serras, escarpas serra-

nas, degraus estruturais, morros e colinas dissecadas, além de 

coberturas detrito-lateríticas que sustentam chapadas e platôs 

com rebordos intensamente dissecados formando vales encaixa-

dos adaptados às direções tectônicas e estruturais (SAADI, 

1995). Ocorrem também relevos residuais em meio a padrões 

em tabuleiros e superfícies aplainadas. 

15 
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9. COBERTURA VEGETAL 

 
Os dados de cobertura vegetal foram extraídos do banco de da-

dos georreferenciados do Instituto Estadual de Florestas de Mi-

nas Gerais (IEF). Em 2005 a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) publicou o Inventário Florestal da Flora Nativa e do Reflo-

restamento de Minas Gerais. O mapa foi elaborado a partir do 

tratamento de imagens de satélite Landsat ETM+ e campanhas 

de campo e as atualizações dos anos seguintes podem ser aces-

sadas no site <http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/

inventarioFlorestal/>. O mapa apresentado neste trabalho é de 

2009. 

Por ser uma área bastante extensa o PANM apresenta um cená-

rio físico bastante diverso. Essa variedade nas formas de relevo, 

solo e especificidades climáticas resulta em diversas formações 

vegetais, com características bem particulares. Em muitos luga-

res as faixas de transição entre as formações são bem extensas e 

de grande heterogeneidade, o que torna difícil a identificação 

do bioma.  

De um modo geral, é possível observar a transitoriedade da ve-

getação. O cerrado possui maior área. Presente em praticamen-

te todo o território do PANM concentra-se mais ao oeste e regi-

ão central. As florestas decíduas, do bioma caatinga, apresen-

tam-se mais na região central. Florestas semidecíduas estão pre-

sentes em toda a área com maior concentração ao leste. Perme-

ando essas grandes formações, outras fitofisionomias como 

campo rupestre, campo cerrado e veredas compõem a vegeta-

ção do PANM.  

O mapa ainda revela ”vazios” não classificados. Uma única clas-

se denominada “outros” se refere às classes distintas de vegeta-

ção natural e reflorestamento, são classes de uso antrópico co-

mo pastagem, solo exposto, agricultura, dentre outros. 

Este mapa foi a base principal para a elaboração do mapa de 

uso e ocupação de toda a área do projeto e bacias representati-

vas.  

 

 

 

10. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Os mapas de uso e cobertura do solo são ferramentas de gran-

de importância para a gestão de recursos naturais e tomadas de 

decisão.  Normalmente, são obtidos a partir da interpretação de 

imagens orbitais ou aéreas. É possível também fazer uma inte-

gração de dados já disponíveis para a região, visando um deta-

lhamento ainda mais preciso. 

Para a elaboração do mapa de uso e ocupação de toda a área 

do projeto empregou-se uma metodologia diferente daquela 

aplicada nas bacias representativas. O mapeamento das bacias 

foi realizado através da classificação orientada (após reconheci-

mento em campo) de imagens do satélite RapidEye, mas para 

toda área do PANM não foi possível fazer essa classificação. 

Tendo em vista a grande extensão territorial e a limitação de re-

cursos, ficaria inviável a execução de extensas campanhas de 

campo para a amostragem e coleta de pontos de controle. Des-

sa maneira após diversas pesquisas optou-se por elaborar um 

mapa através dados secundários. Dados de uso e cobertura já 

existentes em fontes oficiais foram utilizados e deles extraídas 

importantes informações para gerar um mapa único e consoli-

dado.  

Para reunir esses dados, extrair os elementos necessários e cons-

truir um novo mapa utilizou-se o software ArcGis 10.2. Todos 

os mapas foram obtidos em versão vetorial (shapfile), extensão 

também do produto final, que foi exportado posteriormente 

para figura. 

O principal mapa utilizado como base foi o Atlas Digital da Flora 

Nativa e Reflorestamento de Minas Gerais – Inventário Florestal 

de Minas Gerais – IEF/UFLA, versão 2009.  Através dele foi possí-

vel apresentar um cenário sobre as formações vegetais nativas e 

as áreas de reflorestamento. Para complementar e preencher as 

áreas não classificadas compilou-se classes extraídas de outros 

trabalhos publicados. 

A classe afloramentos rochosos foi extraída do Mapa de solos 

do Estado de Minas Gerais, 2010 (UFV/UFLA/CETEC/FEAM).  

 

 

Outro trabalho utilizado foi o Levantamento da Agricultura irri-

gada por pivôs Centrais no Brasil - 2014, realizado pela Agência 

Nacional das Águas em parceria com a EMBRAPA. Segundo a 

própria agência os pivôs centrais de irrigação foram identifica-

dos com base em imagens do satélite Landsat 8, sensor OLI. O 

arquivo vetorial disponibilizado pela ANA foi fundamental para 

acrescentar ao mapa de uso, as áreas de agricultura irrigada.   

Ainda como material de apoio, utilizou-se o Mapa de uso das 

Terras do Brasil, feito pelo IBGE em 2014. Apesar da grande es-

cala (1:5.000 000) algumas áreas estavam bem delimitadas e 

auxiliaram no processo de identificação das áreas previamente. 

Porém de uma maneira geral, em função da escala, não foi pos-

sível extrair muitos polígonos e agregá-los ao novo mapa. Mas é 

relevante ressaltar que o trabalho do IBGE foi de extrema impor-

tância, pois forneceu um panorama geral, ajudando a validar 

principalmente as regiões de atividades agropecuárias.  

Após a sobreposição dos mapas, conferência das classes, adap-

tação e consistência dos dados obteve-se como produto um 

mapa, recobrindo toda a área do projeto, com quatorze classes 

de uso e cobertura do solo, como mostra o quadro abaixo: 
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Classes naturais 

Afloramento Rochoso 1,70% 

Água 0,33% 

Campo 7,84% 

Campo cerrado 5,61% 

Campo rupestre 1,10% 

Cerrado 17,61% 

Floresta estacional decidual 8,15% 

Floresta estacional semidecidual 6,13% 

Veredas 0,65% 

Classes antrópicas 

Área urbanizada 0,23% 

Agricultura 1,28% 

Pastagens 42,05% 

Outros usos agropecuários 4,50% 

Silvicultura 2,82% 
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11. SOLOS 

As informações dos solos foram extraídas do Mapa de Solos de 

Minas Gerais, na escala 1:650.000, elaborado pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), Fundação Centro Tecnológico de Minas 

Gerais (CETEC) e Universidade Federal de Lavras (UFLA) em 

2010, sob demanda da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

de Minas Gerais (SEMAD). 

As informações apresentadas compreendem oito ordens de so-

los conforme classificação do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (SiBCS), além da classe rochosa e corpos d’água. 

Os Latossolos ocupam pouco mais da metade do território do 

PANM. Geralmente são solos profundos, que apresentam hori-

zonte B latossólico espesso, friável e com alta porosidade e per-

meabilidade.  

Os Neossolos perfazem cerca de 20% da área do PANM, estan-

do situados na porção central e oeste. São solos pouco desen-

volvidos, com no máximo 20 cm de espessura, que podem estar 

dispostos ao longo de regiões montanhosas (caso do Neossolo 

Litólico) e de relevo plano ao longo de cursos d’água (caso do 

Neossolo Flúvico).  

Os Cambissolos ocorrem ao longo de 16% do terreno do 

PANM, sendo solos pouco desenvolvidos e com horizonte B in-

cipiente. A maior parte dessa ordem é constituída por Cambis-

solo Háplico, que possuem fragmentos da rocha mãe e está as-

sociado a relevo acidentado (Lepsch, 2011). 

Os Argissolos estão situados principalmente na porção central e 

oriental da área do PANM, sendo encontrados em cerca de 7% 

de seu território. Possuem horizonte B textural rico em argila e 

são muito suscetíveis à erosão hídrica, especialmente quando 

ocorrem ao longo de encostas declivosas (Lepsch, 2011). Dessa 

forma, mesmo em relevo suave ondulado, práticas de conserva-

ção de solos são recomendáveis (EMBRAPA). 

Os Nitossolos, Gleissolos, Luvissolos e Planossolos são as outras 

ordens de solos que constituem, em menor proporção, a região 

de estudo do PANM. 

12. CLASSIFICAÇÃO HIDROLÓGICA DOS SOLOS 

A classificação hidrológica dos solos constitui uma variável 

indispensável para a aplicação do Método de separação do es-

coamento superficial denominado de Curver Number, também 

chamado de Método CN, proposto pelo Natural Resources 

Conservation Service (NRCS) do U.S. Department of Agriculture, 

o qual é utilizado para a definição da recarga hídrica subterrâ-

nea pela a aplicação do método do balanço hídrico do solo pro-

posto por WESTENBROEK et al. (2010). 

Diante disso, fez-se necessário conhecer não só os tipos e a 

distribuição dos solos na área do projeto (baseado no Sistema 

Brasileiro de Classificação dos Solos – SiBCS), mas também a 

classificação desses solos frente ao seu comportamento 

hidráulico.  

Os solos foram agrupados em quatro classes (A, B, C e D), sen-

do que aqueles classificados no grupo A possuem maior 

capacidade de infiltração quando comparados aos do grupo B e 

assim sucessivamente.  

Como já apresentado por Sartori e Genovez (2011), a 

classificação hidrológica dos solos necessita do conhecimento 

de sua condutividade hidráulica e outras propriedades. Diante 

da dificuldade em obter-se informações referentes a condutivi-

dade hidráulica dos solos com representatividade espacial para 

área do projeto, aplicou-se neste estudo a metodologia 

proposta por Sartori (2005;2011), a qual está baseada em 

informações de propriedades dos solos disponíveis nos 

levantamentos e mapas de solo brasileiros.  

Sartori e Genovez (2011) selecionaram seis critérios que 

possibilitam inferir o comportamento hidrológico dos solos e 

assim classificá-los, sendo eles: Camada restritiva, profundidade 

do nível d’água subterrânea, atividade de argila do horizonte 

subsuperficial, propriedades ácricas, óxidos de ferro, 

grupamento textural. 

O Quadro a seguir apresenta uma síntese das características de 

cada grupo hidrológico de solos, cujos os detalhes metodológi-

cos podem ser encontrados em Sartori e Genovez (2011). 
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GRUPO HIDROLÓ-

GICO 
CARACTERÍSTICAS 

A 

São solos que possuem permeabilidade rápida e não 
apresentam dentro de 100 cm de profundidade len-
çol d’água subterrâneo ou suspenso e camada restri-
tiva forte ou moderada.  
Neste grupo podem ser incluídos solos arenosos, 
solos bastante intemperizados de textura média, ar-
gilosa ou muito argilosa, com teor de óxido de ferro 
elevado e/ou propriedades ácricas. 

B 

São solos que possuem permeabilidade moderada-
mente rápida e não apresentam dentro de 100 cm 
de profundidade lençol d’água subterrâneo ou sus-
penso e camada restritiva forte, mas podem apresen-
tar camada restritiva moderada entre 50 e 100 cm de 
profundidade. Neste grupo se enquadram solos bas-
tante intemperizados de textura média, argilosa ou 
muito argilosa, com teor de óxido de ferro médio a 
baixo e sem propriedades ácricas, solos que apresen-
tam ou mudança textural abrupta ou horizonte coe-
so ou horizonte plíntico entre 50 e 100 cm de pro-
fundidade e solos Tb com horizonte B textural ou B 
incipiente com caráter latossólico. 

C 

São solos que possuem permeabilidade moderada-
mente lenta e não apresentam dentro de 100 cm de 
profundidade lençol d’água subterrâneo ou suspen-
so, mas podem apresentar camada restritiva forte 
entre 50 e 100 cm ou camada restritiva moderada 
dentro de 100 cm de profundidade. Este pode incluir 
solos arenosos e solos bastante intemperizados que 
apresentam camada restritiva forte entre 50 e 100 
cm, solos Tb que podem apresentar ou mudança 
textural abrupta ou horizonte coeso ou horizonte 
plíntico dentro de 50 cm de profundidade, solos Ta 
que podem apresentar ou mudança textural abrupta 
ou horizonte coeso ou horizonte plíntico entre 50 cm 
e 100 cm de profundidade e solos Ta com horizonte 
B textural. 

D 

São solos que possuem permeabilidade lenta e po-
dem ou não apresentar dentro de 100 cm de profun-
didade lençol d’água subterrâneo ou suspenso, ca-
mada restritiva forte e moderada. Neste grupo está 
incluída uma variedade de solos, desde arenosos a 
argilosos, devido às condições limitantes presentes. 
Por exemplo, um solo de textura arenosa pode ser 
classificado como D pela presença de lençol d’água 
subterrâneo a profundidade inferior a 100 cm ou por 
apresentar camada restritiva forte dentro de 50 cm 
de profundidade ou horizonte vértico sem apresentar 
qualquer camada restritiva ou lençol d’água dentro 
de 100 cm de profundidade. 
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13. TIPOS CLIMÁTICOS  
 
Localizada na porção norte do Estado de Minas Gerais a área de 

atuação do projeto está situada entre os paralelos 14º20’S e 

18º30S, zona tropical. De acordo com a classificação de climas 

do Brasil apresentada pelo IBGE (2002), toda região está inseri-

da no domínio climático denominado Clima Tropical do Brasil 

Central. 

O mapa de clima, com os respectivos períodos de duração da 

seca, foi elaborado através de um recorte do Mapa de Climas do 

Brasil, elaborado pelo  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica- IBGE  de 2002, na escala 1:5.000.000. 

Segundo esta publicação, o subtipo subúmido quente é predo-

minante na região (temperatura média do mês mais frio acima 

de 18ºC e 4 a 5 meses secos durante o ano). Além  deste, estão 

identificas áreas com características semi-úmida subquente 

(regiões mais elevadas, como a serra do Espinhaço e a região sul 

da área próxima aos divisores de água das bacias dos rios Jequi-

tinhonha e Paracatu), semi-árida quente (parte média da bacia 

do rio Jequitinhonha, região próxima a cidade de Montes Claros 

e na porção norte da bacia do rio São Francisco) e úmida 

(porção leste da área de estudo, onde há influência do oceano 

Atlântico). 

As chuvas geralmente são concentradas na estação de verão, a 

qual extende-se de outubro a abril. Destaca-se o período entre 

dezembro e fevereiro como o mais úmido. Durante a estação de 

inverno há uma redução significativa nos totais pluviométricos, 

sendo o período entre maio e setembro de considerável estia-

gem, e o trimestre junho, julho e agosto caracterizado com os 

mais baixos índices pluviométricos.  

 
 

 
14. PLUVIOMETRIA 
 
O conhecimento do comportamento temporal e espacial da 

chuva de uma região possibilita ações estratégicas de planeja-

mento e gestão dos recursos hídricos frente a demanda crescen-

te de água. 

Com o objetivo de realizar a caracterização do regime de chuvas 

da região norte do Estado de Minas Gerais foram traçadas a 

Isoietas Médias de Totais Anuais a partir de dados diários de 

precipitação, entre 1975 a 2016, de postos pluviométricos obti-

dos da base de dados da Agência Nacional de Águas (ANA). Foi 

criado um buffer de 20 km a partir área do projeto e seleciona-

do 412 postos pluviométricos que após submetidos a análise de 

consistência e seleção de estações com séries históricas superio-

res a 10 anos resultou na seleção final de 313 postos. As séries 

apresentam valor médio de 29 anos de dados e em se tratando 

de médias de totais anuais a defasagem no tempo não compro-

mete o resultado final. 

As Isoietas das médias de totais anuais foram definidas com ba-

se na distribuição espacial dos pontos de monitoramento pluvio-

métrico com base na análise objetiva de Barnes (Barnes , 1973; 

Koch et al.,1983) . Não foi avaliada as características orográficas 

regional ou correlação com outras variáveis hidrológicas na con-

cepção do mapa isoieta que, em termos médios, representa de 

forma satisfatória a distribuição espacial da pluviosidade total 

anual na região norte de Minas Gerais. 

O total médio anual de precipitação varia de 700 a 1.600 mm 

distribuídos de forma irregular pela área de estudo e ao longo 

do ano. As chuvas geralmente são concentradas na estação de 

verão, a qual se estende de outubro a abril. Sendo o período 

entre dezembro e fevereiro o mais úmido. Durante a estação de 

inverno há uma redução significativa nos totais pluviométricos,  

 

sendo o período entre maio e setembro de estiagem, e o trimes-

tre junho, julho e agosto com os índices pluviométricos mais 

baixos.  

A distribuição espacial irregular de precipitação é um indicador 

da heterogeneidade na distribuição dos recursos hídricos na 

área de estudo. As regiões mais a oeste e ao sul apresentam os 

índices pluviométricos mais elevados, chegando aproximada-

mente 1600mm por ano. Enquanto que na porção nordeste da 

área os índices pluviométricos anuais não ultrapassam 900mm.  

A distribuição temporal irregular provoca na região períodos se-

cos prolongados, entre 4 e 6 meses por ano, uma vez que mais 

de 90% do total precipitado anualmente está concentrado entre 

os meses de outubro e abril . 
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15. EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA  
 
 
A evapotranspiração é o processo pelo qual a água é 

transportada na forma de vapor para a atmosfera, de uma 

superfície recoberta de vegetação, por meio de 

mecanismos combinados de transpiração das plantas e 

evaporação do solo e é formada por duas componentes: a 

evapotranspiração real ou efetiva e evapotranspiração 

potencial.  

A Evapotranspiração Real (ETR) ou Efetiva é a soma total da 

transferência de vapor para a atmosfera que é evaporada 

pela superfície e transpirada pelas plantas nas condições 

atuais de parâmetros atmosféricos, umidade do solo e 

condições da vegetação. Já a Evapotranspiração Potencial 

(ETP) representa a máxima capacidade de água capaz de 

ser perdida como vapor, em uma dada condição climática, 

por um meio contínuo de vegetação, que cobre toda a 

superfície do solo estando este na capacidade de campo ou 

acima desta.  

Um painel de especialistas coordenado pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO), realizado em 1990, com a colaboração da Comissão 

Internacional para a Irrigação e Drenagem e com a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), recomendou 

a adoção do método combinado de Penman-Monteith 

como a metodologia padrão para calcular a 

Evapotranspiração de Referência (ETR).  

A estimativa de valores da ETo através do método de 

Penman-Monteith - FAO pode ser obtido através da Equa-

ção 1: 

 

 

 

Em que: 

 
ETo - evapotranspiração de referência (mm dia-1 ); 
Rn - saldo de radiação à superfície da cultura (MJ m-2 dia-1 ); 
G - densidade do fluxo de calor do solo (MJ m-2 dia-1); 
T - temperatura do ar a 2 m de altura (°C); 
u2 - velocidade de vento a 2 m de altura (m s-1 ); 
es - pressão de vapor de saturação (kPa);  
ea - pressão parcial de vapor (kPa); 
∆ - declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa °C-1); 
γ - coeficiente psicrométrico (kPa °C-1 ).  

 

Para a estimativa dos valores de ETo foram selecionadas 27 

estações climatológicas convencionais do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) na área do Projeto com dados 

diários entre 1975 e 2016. Os dados meteorológicos 

utilizados das 27 estações climatológicas do INMET para a 

estimativa da evapotranspiração de referência diária através 

da equação de Penman-Monteith (FAO) foram: 

temperatura média, mínima e máxima, velocidade do 

vento, umidade relativa, pressão atmosférica e insolação.  

Os valores de evapotranspiração de referência para toda a 

área do projeto foram definidos com base na distribuição 

espacial dos pontos de monitoramento climatológico atra-

vés da análise objetiva de Barnes (Barnes, 1973; Koch et 

al.,1983).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. FLUVIOMETRIA  
 
 

Na área do projeto localizam-se 315 estações 

fluviométricas, as quais estão catalogadas no Inventário das 

Estações Fluviométricas da Agência Nacional de Águas. 

Desse montante, apenas 135 estações possuem registros 

de vazão e 76 contam com uma série histórica de 15 anos 

ou mais de dados, para o período compreendido entre os 

anos de 1975 e 2006. Diante desse critério de seleção de 

dados, utilizaram-se neste estudo os dados de vazão refe-

rente às 76 estações. 

Para cada uma das 76 estações selecionadas foram 

determinados os hidrogramas das vazões médias de longo 

termo, as vazões mínimas durante 7 dias consecutivos com 

o período de retorno de 10 anos (Q7,10), traçadas as curvas 

de permanência e definidas as vazões de permanências de 

50% (Q50), 90% (Q90) e 95% (Q95). Além disto, foram defi-

nidas as vazões de base (Qb) a partir da separação do 

escoamento superficial e subterrâneo dos hidrogramas 

obtidos pela metodologia proposta por Eckhardt (2005). 

O mapa a seguir representa a distribuição espacial das va-

zões específicas médias de longo termo para a área de 

abrangência do Projeto. Os resultados detalhados podem 

ser verificados no Relatório de Integração.  

 

 
 
 
 

(1) 
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17. GEOLOGIA 

 
O mapa foi realizado a partir da simplificação do Mapa Geoló-

gico do Estado de Minas Gerais, publicado pela CPRM em 

2014, na escala de trabalho 1:1.000.000 (Pinto & Silva, 2014). 

A área do Projeto corresponde à porção norte do Estado de Mi-

nas Gerais e abrange três entidades geotectônicas distintas. São 

elas: o cráton São Francisco e os cinturões orogênicos adjacen-

tes, Araçuaí e Brasília. As unidades geotectônicas, de modo ge-

ral, são extremamente complexas, envolvendo processos diacrô-

nicos e com superposições. Em resumo, no final do Neoprote-

rozoico, houve uma série de colisões diacrônicas envolvendo as 

massas continentais da América do Sul e da África, que resulta-

ram na porção ocidental do continente Gondwana (Brito Neves 

et al.,1999; Alkmim & Martins-Neto, 2001).Este evento é referi-

do como Ciclo Brasiliano, cujos processos se iniciaram no Neo-

proterozoico (cerca de 900 Ma) e perduraram até o Ordovicia-

no (por volta de 460 Ma). As porções mais interiores e estáveis 

das placas continentais que não foram retrabalhadas neste epi-

sódio correspondem aos crátons, enquanto as porções envolvi-

das nas colisões ou sistemas de dobramentos Neoproterozói-

cos, juntamente com as partes acrescidas, compõem os cintu-

rões orogênicos que margeiam os crátons (Alkmim, 2004). Du-

rante o Ciclo Brasiliano, o cráton São Francisco estava conecta-

do ao cráton do Congo (Figura 4.6.2-I); a separação dos crá-

tons ocorreu com a abertura do Atlântico, no Cretáceo.  

Orógeno Araçuaí 

O Orógeno Araçuaí corresponde à porção brasileira do Orógeno 

Araçuaí-Congo Ocidental. Pode ser subdividido em dois domí-

nios tectônicos principais (Pedrosa-Soares et al., 2001a; Alkmim 

et al., 2006): o domínio externo, adjacente à borda leste do crá-

ton São Francisco, na porção ocidental do orógeno, composto 

pela faixa de dobramentos de baixo a médio grau metamórfico, 

denominada Cinturão Araçuaí (Almeida, 1977); e o domínio in-

terno, situado na porção oriental do orógeno, composto pelo 

núcleo granítico (cristalino) de alto grau metamórfico. Nesse 

contexto, as principais unidades contidas no Orógeno Araçuaí, 

considerando a área do Projeto, compreendem: - O embasa-

mento cristalino do orógeno, de idade arqueana-

paleoproterozoica, situa-se principalmente no domínio externo  

 

do orógeno, ocupando a região do Núcleo Porteirinha e, no sul, 

onde é representado pelos complexos Gouveia e Guanhães; - O 

Supergrupo Espinhaço, de idade paleo-mesoproterozoica, que 

também constitui o embasamento do Orógeno Araçuaí e ocorre 

próximo à borda do cráton São Francisco; - O Grupo Macaúbas, 

do Neoproterozoico (Criogeniano), principal constituinte do do-

mínio externo do Orógeno Araçuaí; As intrusões graníticas, do 

Neoproterozoico ao Ordoviciano, que compõem o arco mag-

mático situado no domínio interno do orógeno; - As rochas de 

alto grau metamórfico do Complexo Jequitinhonha, de idade 

Neoproterozoica, com ocorrência no domínio interno do oróge-

no; - As rochas de baixo a médio grau metamórfico das Forma-

ções Salinas e Capelinha, do final do Neoproterozoico, com 

ocorrência em área restrita entre o Grupo Macaúbas e o núcleo 

granítico. 

Bacia do São Francisco 

A porção do Cráton São Francisco, em Minas Gerais, é constituí-

da em sua maioria pelo Supergrupo São Francisco 

(Neoproterozoico-Cambriano), que corresponde à Bacia do São 

Francisco, e pelos estratos sedimentares de idades fanerozoicas, 

que correspondem à Bacia Sanfranciscana. O Supergrupo Espi-

nhaço (Paleo-Mesoproterozoico) aparece restritamente em pe-

quenas áreas, em janelas da Bacia do São Francisco, na região 

da Serra do Cabral e na Serra do Catuni (Hasui, 2012). A Bacia 

do São Francisco é uma bacia sedimentar intracratônica com 

área aproximada de 300.000 km², cujos limites leste, oeste e 

noroeste correspondem aos cinturões Araçuaí, Brasília e Rio Pre-

to. No limite sul, tem-se o contato embasamento-cobertura de 

natureza erosiva e, no limite nordeste, a bacia se justapõe ao 

Aulacógeno do Paramirim. O seu preenchimento sedimentar 

corresponde ao Supergrupo São Francisco, composto pelo Gru-

po Macaúbas, na base, e pelo Grupo Bambuí, no topo. A subdi-

visão litoestratigráfica adotada por Costa & Branco (1961) e 

Dardenne (1978) apresenta as seguintes unidades litoestatigrá-

ficas, da base para o topo: - Formação Carrancas: sequência de 

diamictitos e argilitos laminado ou em estratos decimétricos 

com estratificação plano-paralela;- Formação Sete Lagoas: com-

preende duas sequências carbonato de capa, na base, e carbo 

 

nato de rampa, no topo,  ambas compostas de calcários e dolo-

mitos com intercalações subordinadas de pelitos;- Formação 

Serra de Santa Helena: constituída essencialmente de folhelhos 

e siltitos, com intercalações de calcário e arenito;- Formação La-

goa do Jacaré: composta de calcários, com arenitos calcíferos, 

margas e siltitos associados; - Serra da Saudade: constituída es-

sencialmente de siltitos e argilitos verdes, com lentes de calcá-

rio; - Três Marias:  corresponde a arenitos arcoseanos e pelitos. 

Orógeno Brasilia 

A área de estudo ocorre no setor meridional do Orógeno Brasí-

lia, abrangendo apenas o domínio cratônico e pequena parte 

do domínio externo, que compreende os Grupos Vazante e Ca-

nastra. O Grupo Vazante (Dardenne et al., 1998) ocorre como 

uma estreita faixa orientada no sentido N-S, que se estende por 

cerca de 250 Km, nas proximidades das cidades mineiras de Co-

romandel, Vazante, Lagamar, Paracatu e Unaí. Esta unidade 

consiste em uma espessa sequência marinha pelítica-dolomítica, 

composta de filitos, ardósias, metassiltitos, raros calcários e 

abundantes dolomitos, com diamictitos e quartzitos na base 

(Marini et al., 1984). É subdividida em sete formações, sendo 

da base para o topo (Dardenne et al., 1998): Santo Antônio do 

Bonito (antiga Fm. Retiro), Rocinha, Lagamar, Serra do Garrote, 

Serra do Poço Verde, Morro do Calcáreo e Serra da Lapa. O 

Grupo Canastra, definido por Barbosa (1955) e Barbosa et al. 

(1970), representa uma sequência de metassedimentos pelíticos 

e psamíticos (essencialmente filitos e quartzitos). Freitas Silva & 

Dardenne (1994) dividiram este grupo em três formações: Serra 

do Landim, Paracatu e Chapada dos Pilões, da base para o to-

po, respectivamente. A Formação Serra do Landim (Madalosso, 

1980) é composta por filitos e xistos carbonáticos de coloração 

esverdeada; sobrepostos, ocorrem quartzitos e filitos carbono-

sos das Formações Paracatu e Chapada dos Pilões.  
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18. DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS E SISTEMAS AQUÍFEROS 

Na cartografia hidrogeológica adotada pela CPRM é utilizado o 

critério de classificação hierárquica de aquíferos, chamada de 

taxonomia hidrogeológica (DINIZ et al., 2014), onde a menor 

classe hierárquica é a Unidade Hidroestratigráfica e a maior é o 

Domínio Hidrogeológico, também chamada de Unidade Hidroli-

tológica, conforme indicado na Figura 18.1. 

 

Figura 18.1 – Taxonomia hidrogeológica (modificado de Diniz 
et al., 2014). 

De acordo com os autores, os Domínios Hidrogeológicos não 

possuem limites e dimensões concretas e são “grupos de unida-

des geológicas que armazenam e transmitem águas subterrâ-

neas de forma semelhante”, tendo, portanto, como característi-

cas predominantes a porosidade, a permeabilidade e o caráter 

lito-estrutural; os Sistemas Aquíferos são o agrupamento de 

dois ou mais aquíferos, relacionados ou não entre si, com área 

de ocorrência e profundidade definidas, e “que constituem uma 

unidade prática para a investigação ou exploração”; os Aquífe-

ros, por sua vez, são definidos pela formação geológica, em 

que são conhecidas a sua geometria e forma de ocorrência, 

constituição litológica e características morfológicas e hidrodi-

nâmicas gerais; como os aquíferos apresentam variações locais 

ou regionais em suas capacidades aquíferas, eles são subdividi-

dos em Unidades Hidroestatrigráficas, cuja definição é “único 

tipo litológico ou agrupamento de formações geológicas, tem-

poralmente relacionadas, que armazenam e transmitem águas 

subterrâneas de forma semelhante e com produtividades da 

mesma ordem de grandeza”. Por fim, a Unidade Hidroestrati 

 

 

gráfica representa um indivíduo, sendo “o menor corpo natural, 

definível por si só” (CLINE, 1949), portanto, completo e indivisí-

vel. 

Em conformidade com a extensa área de estudo do Projeto 

Águas do Norte de Minas – PANM, as unidades aquíferas foram 

consideradas em relação às duas maiores classes taxonômicas 

hidrogeológicas, os Domínios Hidrogeológicos e os Sistemas 

Aquíferos, os quais foram determinados com base nas unidades 

litoestratigráficas do Mapa Geológico do Estado de Minas Ge-

rais, em escala 1:1.000.000 (CPRM/CODEMIG, 2014).  

A partir das características gerais de transmitir e armazenar 

águas subterrâneas foram estabelecidos cinco Domínios Hidro-

geológicos: (i) Granular, de porosidade primária e associado a 

rochas sedimentares areníticas; (ii) Granular-Fraturado, de dupla 

porosidade (primária e secundária), associado a rochas sedi-

mentares de granulometria fina; (iii) Cárstico-Fraturado, resul-

tante da intercalação de facies carbonática com facies pelítica 

numa única unidade; (iv) Cárstico, de porosidade secundária 

associada à dissolução em rochas carbonáticas; e (v) Fraturado, 

de porosidade secundária associada às descontinuidades rúpteis 

das rochas (fraturas).  

A subdivisão dos Domínios Hidrogeológicos conforme suas ca-

racterísticas litológicas levou à definição de nove Sistemas Aquí-

feros. São eles: I-Coberturas Detrítica e Aluvial, correspondente 

aos depósitos de cobertura terciária-quaternária; II-Arenítico, 

associado a rochas areníticas cretáceas como os Grupos Urucuia 

e Areado; III-Arenítico arcoseano-siltítico, relacionados à Forma-

ção Três Marias do Grupo Bambuí; IV-Pelítico/Carbonático, que 

correspondem às unidades pelíticas-carbonatadas das Forma-

ções Serra da Saudade e Serra de Santa Helena do Grupo Bam-

buí, bem como pela Formação Serra da Lapa do Grupo Vazan-

te; V-Carbonático, essencialmente calcários e dolomitos em sua 

maior parte associados às Formações Lagoa do Jacaré e Sete 

Lagoas do Grupo Bambuí; VI-Metapelítico, unidades  restritas 

aos Grupos Vazante-Paracatu e às Serras do Cabral e do Tom-

bador; VII-Quartzítico, associado ao Supergrupo Espinhaço e,  

 

 

em menor ocorrência, à Faixa Brasília; VIII-Xistoso, unidades do 

Grupo Macaúbas e Formação Salinas; e IX-Cristalino, relaciona-

do aos gnaisses e migmatitos, bem como às suítes graníticas do 

Orógeno Araçuaí. 

A produtividade do Sistema Aquífero foi avaliada em função da 

mediana dos valores de transmissividade (T) e de vazão específi-

ca (Q/S), obtidos através de dados de testes de bombeamento, 

com duração mínima de 12 horas, em poços selecionados para 

cada Sistema Aquífero. Os resultados foram, então, confronta-

dos com os intervalos de tais parâmetros hidráulicos definidos 

para a classificação aquífera, que varia de Classe 1 – Produtivi-

dade muito alta (T ≥ 10-2 m2/s e Q/S ≥ 4 m3/h/m) a Classe 6 – 

Pouco produtiva ou Não Aquífera (T ≥ 10-6 m2/s e Q/S ≥ 0,04 

m3/h/m). 
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19. HIDROGEOQUÍMICA 

Neste trabalho foram elaborados os mapas de condutividade, 

cloretos e dureza. A distribuição destes isovalores refletem de 

modo representativo, correlações hidroquímicas de salinidade 

das águas subterrâneas em função dos litotipos aquíferos e 

das condições climáticas reinantes. A execução dos mapas se 

baseou nos dados primários levantados no âmbito deste Pro-

jeto, obtidos de pontos amostrais das 14 Bacias Representati-

vas, bem como nos dados levantados pelo CETEC (1981 – Pla-

noroeste II; 1983 – Projeto Karst e 1995 – Bacia do Rio Verde 

Grande) e Geotécnica S.A (1992 – PLANVALE - Plano Diretor 

da Bacia do Rio Jequitinhonha e Pardo).  

Mapa de Condutividade 

O mapa regional de tendência de distribuição da condutivida-

de elétrica mostra isovalores que variam de 100 µmhos/cm a 

2000 µmhos/cm, distribuídos em toda a região norte de Mi-

nas Gerais  

Na faixa ocidental desta região, sob clima relativamente ame-

no e taxas pluviométricas mais elevadas, predomina a ocor-

rência, em superfície, de sistemas aquíferos livres, granulares, 

de coberturas detrítico-sedimentares cujos dados hidroquími-

cos disponíveis refletem baixos valores, menores que 100 

µmhos/cm a 200-300 µmhos/cm, associados às áreas de cha-

pada, constituídas por aquíferos areníticos cretácicos e de co-

bertura detrítica terciária-quaternária. Nesta faixa, não se dis-

põem atualmente, de uma base de dados químicos de poços 

tubulares profundos captando dos aquíferos fraturados e 

cársticos, subjacentes, correlacionados ao estrato Bambuí.  

Verificam-se também, valores baixos de condutividade, na fai-

xa ocidental das cabeceiras do alto curso do rio Paracatu, as-

sociados ao aquífero fraturado de litotipo quartzítico, na faixa 

Paracatu-Vazante-Unaí. Valores mais elevados, da ordem de 

500 µmhos/cm, também se verificam nas faixas aplainadas de 

menores altitudes, no médio-baixo cursos dos rios Urucuia e 

Paracatu, onde o lençol freático apresenta-se mais raso, em 

geral. Ocorrem também, baixos valores de condutividade elé-

trica, menores que 200 µmhos/cm, na faixa centro-oriental  

 

 

desta região Norte, margeando o cinturão da Serra do Espi-

nhaço e circunjacências, associados à ocorrência de aquíferos 

quartzíticos e de cobertura detrítica terciária-quaternária, que 

se constituem recursos hídricos subterrâneos de importância 

significativa, localmente apropriados para uso doméstico e 

agropecuário, dada a sua baixa salinidade, já sob um clima 

semi-árido mais severo em relação à citada faixa ocidental.  

A região central, onde predomina a ocorrência de aquíferos 

cárstico e cárstico-fissural, em extensa faixa contínua da bacia 

do rio Verde Grande, abrangendo Montes Claros, Capitão 

Enéas, Janaúba, Varzelândia, Jaíba-Gado Bravo, Matias Cardo-

so, Januária, Itacarambi, Manga e Montalvânia, os valores de 

condutividade apresentam-se superiores a 400-500 µmhos/

cm, com um limite da ordem de 1.000-1.500 µmhos/cm. 

Uma estreita faixa ocidental, no alto curso do rio Paracatu, 

associada a aquíferos cárstico e cárstico-fissural na faixa Para-

catu-Vazante e Unaí, suas águas apresentam magnitudes da 

ordem de 400-500 µmhos/cm.  

A região centro-oriental, médio-baixo curso dos rios Pardo e 

Jequitinhonha em Minas, já sob condição climática mais ex-

tremada, submetida a menores taxas de precipitação e altas 

taxas de evaporação em relação à faixa ocidental e centro-

ocidental, predomina o domínio de sistemas aquíferos fratu-

rados, xistosos a oeste e graníticos a leste, cujos valores eleva-

dos de condutividade, entre 1.000 e 2.000 µmhos/cm, ocor-

rem na faixa de Salinas-Araçuaí-Itaobim-Almenara. 

Mapa de Cloretos  

As isolinhas de Cloreto refletem diferenciadas condições cli-

máticas reinantes na região Norte, com uma ampla variação, 

entre 5 mg/L e 1000 mg/L, como mostra o Mapa de Cloretos. 

De modo análogo à distribuição dos valores de condutividade 

elétrica, os valores mais baixos de cloretos, menores que 5 

mg/L a 25 mg/L, predominam, em geral, na faixa ocidental. Já 

na faixa centro-oriental, onde predominam aquíferos quartzí-

ticos fraturados e de cobertura detrítica terciária-quaternária, 

a concentração de Cloretos revela-se um pouco maior, entre  

 

 

10 e 25 mg/L, possivelmente influenciada pelo clima, pela in-

filtração relativamente rápida e lençol freático mais profundo. 

Os valores mais elevados, entre 50-100 mg/L ocorrem, predo-

minantemente, na faixa de ocorrência de Sistemas Aquíferos 

Carbonáticos (cárstico) e Carbonático-Metapelíticos (cárstico-

fissural), na região central; enquanto que valores entre 50-

100 mg/L e 1.000 mg/L, ocorrem na porção centro-oriental 

da área do projeto, na citada faixa Salinas-Araçuaí-Itaobim-

Almenara, onde o clima semi-árido em Minas, se apresenta 

mais extremado.  

Mapa de Dureza 

As isolinhas de Dureza Total, ilustradas em seu respectivo ma-

pa, refletem magnitudes menores que 50 mg/L de CaCO3, na 

faixa extremo-ocidental, representativa dos aquíferos granula-

res quartzosos, de cobertura detrítico-sedimentar, cuja ten-

dência de distribuição geográfica se mostra similar e análoga 

à distribuição dos valores de condutividade elétrica e de clore-

tos, conforme o esperado.  

Na faixa central desta região Norte, as maiores concentrações, 

entre 200 e 500 mg/L de CaCO3, refletem correlação direta 

com os litotipos aquíferos de natureza carbonática associados 

aos estratos Bambuí, bem como os litotipos dolomíticos do 

Grupo Vazante, na faixa extremo-ocidental Paracatu-Vazante 

e Unaí.  

Na faixa centro-ocidental de Salinas-Araçuaí-Itaobim-

Almenara, os valores elevados de dureza total, entre 100-200 

e 1.000 mg/L equivalente a mg/L CaCO3, referem-se a teores 

elevados de Fe e Mn nas águas subterrâneas, principalmente 

associadas aos aquíferos fraturados de rochas metamórficas 

do Complexo Jequitinhonha e suítes Graníticas, e refletem 

condições de clima mais extremado da região. 
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20. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

Para uma gestão eficiente dos recursos hídricos subterrâneos é imprescindível a quantificação 

do volume de água disponível à explotação. Superestimar a capacidade de explotação criará ex-

pectativas aos usuários de uma oferta hídrica subterrânea insustentável ao longo do tempo. Fa-

to que provocará no futuro conflitos pelo uso da água, haja vista que a explotação excessiva 

dos recursos hídricos subterrâneos pode chegar a comprometer o fluxo de base de rios, provo-

car o rebaixamento excessivo dos níveis de água nas captações, dentre outros problemas.  

Por outro lado, subestimar em demasia a capacidade de explotação pode comprometer indevi-

damente o planejamento, desenvolvimento e a alocação adequada de investimentos públicos e 

privados para a região. 

De uma forma geral a avaliação dos recursos hídricos subterrâneos contabiliza a soma de duas 

parcelas: 

 Reserva Permanente - corresponde as águas armazenadas no tempo geológico, a qual é 

invariável em decorrência da flutuação sazonal da superfície potenciométrica; 

 Recursos renováveis – corresponde a recarga hídrica subterrânea; ou seja, representa a 
quantidade de água armazenada no aquífero que é renovada anualmente a cada ciclo hi-
drológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. RESERVA HÍDRICA SUBTERRÂNEA PERMANENTE 
 
 

A avaliação das reservas hídricas permanentes considera as águas armazenadas por saturação e 

por pressão, e é realizada por meio de fórmulas simples, mas que encerram muitas incertezas 

quanto à definição de seus parâmetros: profundidade saturada, porosidade eficaz e coeficiente 

de armazenamento. 

Devido a predominância de aquíferos livres na área de abrangência do projeto, na quantificação 

das reservas hídricas permanentes considerou-se apenas as reservas de saturação no cálculo do 

volume armazenado (Equação 1). 

 

Onde: 

RP - volume de água armazenado por saturação (hm3); 
A - área de ocorrência do aquífero (km2); 
e - porosidade eficaz (adimensional); 
b – espessura saturada do aquífero (m). 

Os cálculos matemáticos foram efetuados utilizando a ferramenta Map Algebra da extensão 

Spatial Analyst Tools do software ArcGis 10.3 . 

 

 

 
bARP

e
  (1) 
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22. RECURSOS RENOVÁVEIS OU RECARGA HÍDRICA  
SUBTERRÂNEA 
 

O mapa de recarga hídrica subterrânea média anual foi elabo-

rado com base em duas metodologias denominadas como: 

Método do Balaço Hídrico do Solo e o Método do Índice de 

Infiltração Eficaz. 

Método do Balanço Hídrico do Solo 

O primeiro método utilizado para avaliação regional da 

recarga hídrica subterrânea média anual é uma adaptação da 

metodologia proposta por WESTENBROEK et al. (2010), SWB - 

A Modified Thornthwaite-Mather Soil-Water-Balance Code for 

Estimating Groundwater Recharge, a qual objetiva estimar a 

distribuição espacial e temporal da recarga hídrica subterrânea 

por meio do balanço hídrico do solo.  

Este método calcula, diariamente, a recarga hídrica 

subterrânea potencial em grandes áreas com clima, solos e 

usos da terra variáveis. O modelo incorpora a distribuição 

espacial de precipitação, evapotranspiração, interceptação por 

folhagens de plantas e evaporação da umidade interceptada, 

escoamento superficial, acúmulo de umidade e evaporação de 

água do solo.              

Em resumo a região é dividida em uma grade regular e para 

cada ponto da grade é realizado o balanço hídrico do solo, 

cujas entradas e saídas de água nas células são determinadas 

com base em dados climáticos diários (precipitação e 

evapotranspiração), tipos de solos e uso e ocupação. A 

recarga hídrica subterrânea é estimada em cada célula da 

grade pela Equação 1. 

                                 (1) 

Onde: 

REC – Recarga hídrica subterrânea; 

PREC – Precipitação média diária;  

INT – Intercepção vegetal; 

ES – Escoamento superficial; 

EVAP –Evapotranspiração; 

S – Variação do armazenamento da água no solo. 

 

 

Para a elaboração do mapa de precipitação utilizaram-se 

dados hidrometeorológicos provenientes da Rede 

Hidrometeorológica Nacional operada pela CPRM/ANA, 

considerando o período de outubro de 1975 a setembro de 

2016. A grade diária de precipitação foi construída por meio 

da análise objetiva de Barnes (Barnes, 1973;Koch et al.,1983). 

A intercepção vegetal é tratada como uma aproximação de 

um modelo de reservatório, no qual o seu volume é retido da 

precipitação e evapotranspirado diariamente. Os valores 

diários de precipitação devem exceder ao volume de 

intercepção para que possa ocorrer geração de escoamento 

superficial e infiltração no reservatório de armazenamento do 

solo. 

O escoamento superficial em cada célula é calculado de 

acordo com a metodologia do Curver Number proposta pelo 

Natural Resources  Conservation Service - NRCS do U.S. 

Department of Agriculture, a qual pode ser verificada em 

detalhes na seção 4 de Hidrologia do National Engineering 

Handbook (SCS, 1985). 

A evapotranspiração de referência foi estimada pela 

metodologia de Penman-Montheith FAO e os detalhes dos 

cálculos envolvendo essa variável podem ser encontrados em 

Allen et al. (1998). Utilizou-se para isso, os dados 

provenientes do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino 

e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), considerando o período de outubro de 1975 a 

setembro de 2016. A interpolação dos dados pontuais de 

evaporação foi realizada pela análise objetiva de Barnes 

(Barnes, 1973;Koch et al.,1983). 

Por fim, a variação do armazenamento de água no solo foi 

calculada a partir de uma adaptação do método do balanço 

hídrico climático proposto por Thornthwaite e Mather (1955, 

1957). 

O método limita a recarga diária estimada pela Equação 1 a 

uma capacidade máxima de infiltração de água no solo, a 

qual é um parâmetro de entrada no modelo e está associada  

 

 

ao tipo de solo e ao uso e ocupação. 

Para a calibração do modelo utilizou-se os dados de 

escoamento superficial provenientes de 76 estações 

hidrológicas da Rede Hidrometeorológica Nacional operadas 

pela CPRM/ANA.  

Método do Índice de Infiltração Eficaz 

A infiltração eficaz corresponde a parcela de precipitação total 

que efetivamente gera recarga hídrica subterrânea. Neste ca-

so, o valor avaliado para a recarga é proporcional ao volume 

precipitado médio anual.   

De modo análogo ao método anterior, a região é dividida em 

uma grade regular e para cada ponto da grade os valores de 

recarga são estimados a partir da aplicação da Equação 2:   

                                                                        

 

Onde: 

REC – Recarga hídrica subterrânea em milímetros; 

PREC – Precipitação média anual em milímetros;                                                            

CI – Coeficiente de infiltração eficaz. 

 

O coeficiente de infiltração eficaz (CI), representa a fração da 

precipitação que efetivamente gera recarga. Neste trabalho 

seu valor foi estimado por meio da razão entre os valores de 

recarga e de precipitação levantados pelo monitoramento hi-

drológico e hidrogeológico das 14 Bacias Representativas dos 

Sistemas Aquíferos em estudo. 

 

Mapa Recarga hídrica subterrânea média anual 

A avaliação da recarga hídrica subterrânea média anual foi 

realizada com base na média harmônica dos valores de recar-

ga obtidos pelas duas metodologias descritas acima (Balanço 

Hídrico do Solo e Índice de Infiltração Eficaz). Os cálculos ma-

temáticos foram executados por meio da ferramenta Map Al-

gebra, extensão Spatial Analyst Tools do software ArcGis 10.3.  

    SEVAPESINTPRECREC

saídasentrada

   

 CIPRECREC 
(2) 
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23. INCERTEZA ALEATÓRIA NA ESTIMATIVA DA RECARGA HÍDRICA SUBTERRÂNEA MÉDIA 
ANUAL 

 

O valor médio anual da recarga hídrica subterrânea representa a quantidade esperada de água 

que chega anualmente a zona saturada. Devido a variabilidade no tempo das condições climá-

ticas o valor da recarga pode variar muito de um ano para outro, podendo ocorrer em alguns 

anos um valor de recarga muito diferente do valor médio de longo termo estabelecido. 

Neste trabalho a incerteza aleatória da recarga hídrica subterrânea representa a variabilidade 

espaço-temporal do valor estimado para a recarga hídrica subterrânea média anual e caracteri-

za o intervalo de confiança no qual o valor médio da recarga anual pode variar para mais ou 

para menos, com um determinado nível de significância.  

A formulação matemática adotada para a estimativa do grau de incerteza aleatória do valor 

médio anual da recarga hídrica subterrânea está baseada na metodologia proposta por Mueller 

(2016) conforme apresentado na Equação 1. 

 

Onde: 

 - desvio padrão dos valores de recarga hídrica subterrânea anual; 

 - média aritmética dos valores de recarga hídrica subterrânea anual; 

N – tamanho da série de valores de recarga hídrica subterrânea anual; 

 - nível de significância adotado; 

t,N-1 - valor da distribuição t de Student para o nível de significância α e N-1graus de liberdade. 

 

Os cálculos matemáticos envolvidos na Equação 3 foram realizados por meio da ferramenta 

Map Algebra, extensão Spatial Analyst Tools do software ArcGis 10.3, considerando o nível de 

significância   igual a 5%.  

 

 

 

 

 

 

24. POTENCIALIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA 

 

A avaliação da disponibilidade de água subterrânea pressupõe o conhecimento das reservas 

permanentes e dos recursos renováveis. Mace et al. (2001) definem a disponibilidade hídrica 

subterrânea como o volume de água disponível no aquífero para o uso. Além disso, eles citam 

que a quantidade de água avaliada para uso depende de questões políticas e normativas 

(regras, regulamentos e metas de gerenciamento) e das características físicas do aquífero, co-

mo: taxa de recarga, volume das reservas permanentes e transmissividade. 

A potencialidade hídrica subterrânea representa, neste trabalho, o volume potencial de água 

disponibilizável anualmente pelo aquífero em termos teóricos e corresponde a soma de parte 

da reserva permanente e dos recursos renováveis. A Equação 1 apresenta a formulação mate-

mática utilizada para a sua estimativa. 

 

 

Onde: 

 

Potsub – potencialidade hídrica subterrânea (m3/ano); 

ir – percentual de retorno ao aquífero do valor explotado (%); 

Crp – percentual de comprometimento da reserva permanente (%); 

RP – volume total das reservas permanentes (m3); 

T – tempo de explotação contínua (anos); 

Inc – percentual de incerteza aleatória referente ao cômputo da recarga subterrânea média anual (%); 

Rec – recarga de água subterrânea média anual (mm/ano); 

A – área do aquífero em superfície (km2). 

 

Os cálculos matemáticos referentes a Equação 1 foram executados por meio da ferramenta 

Map Algebra, extensão Spatial Analyst Tools do software ArcGis 10.3.  

 
N

Incerteza
t N 1,  



   (1) 
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25. RECURSO POTENCIAL EXPLOTÁVEL 

O Recurso Potencial Explotável é definido neste trabalho como a 

quantidade de água armazenada no aquífero e disponível para o 

uso, o qual pode ser extraído sem causar o comprometimento 

da parcela do fluxo de base contabilizada como referência para 

os processos de outorga dos recursos hídricos superficiais.  

Em termos quantitativos, o valor do Recurso Potencial Explo-

tável (RPE) é estimado como um percentual da Potencialida-

de Hídrica Subterrânea, conforme a Equação 1.      
  

        
 
Onde: 
 

RPE – Recurso Potencial Explotável (m3/ano); 
CS – Coeficiente de Sustentabilidade. 

 
O Coeficiente de Sustentabilidade corresponde ao percentual da 

Potencialidade Hídrica Subterrânea que poderá ser explotada 

sem comprometer as vazões de referências para outorga superfi-

cial, as quais em Minas Gerais estão associadas, para os rios de 

dominialidade estadual, às vazões mínimas médias de 7 dias 

com tempo de retorno de 10 anos, também conhecidas como 

Q7,10. 

Três metodologias foram aplicadas aos dados de monitoramento 

das Bacias Representativas para a estimativa dos coeficientes de 

Sustentabilidade e dos Recursos Potencias Explotáveis dos siste-

mas aquíferos em estudo: Análise de cenários de explotação por 

meio de modelo hidrogeológico numérico; Análise de cenários 

de explotação por meio da adaptação da metodologia de Gold-

MacMahron-Mein para definição da probabilidade de falha em 

reservatório, no caso em aquíferos; Diferença entre fluxo de base 

e a vazão de referência-Q7,10. 

A área do Projeto foi dividida em uma grade regular e em cada 

ponto da grade foi aplicada a Equação 1 para a avaliação do Re-

curso Potencial Explotável. Os cálculos matemáticos foram exe-

cutados por meio da ferramenta Map Algebra, extensão Spatial 

Analyst Tools do software ArcGis 10.3. Os detalhes metodológi-

cos podem ser consultados no Relatório de Integração do Proje-

to. 

26.AVALIAÇÃO DO VOLUME EXPLOTADO 

De acordo com as informações fornecidas pelo Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas-IGAM em agosto de 2018, estão cadastra-

dos na área do projeto cerca de 11.901 pontos de captação de 

água subterrânea, sendo que 2.837 referentes aos processos de 

outorga de direito de uso e 9.064 aos cadastros de usos insigni-

ficantes. 

Os pontos de captação de água subterrânea são distribuídos de 

forma irregular por toda área do projeto, conforme pode ser ob-

servado no mapa de cadastros de outorga e uso insignificante 

de água subterrânea, sendo as Unidades de Planejamento e Ges-

tão de Recursos Hídricos SF-7, SF-8 e SF-10 as regiões com maior 

densidade de pontos. Verifica-se que o número de usuários de 

vazões insignificantes correspondem a cerca de 76,2% do núme-

ro total. 

De acordo com as informações de usos do IGAM, são explotados 

dos Sistemas Aquíferos cerca de 325,2 hm3/ano, sendo que 

299,8 hm3/ano referem-se aos processos de outorga e 25,4 hm3/

ano aos usos insignificantes. Embora o número de pontos do 

cadastro de usos insignificantes represente cerca de três vezes o 

número de pontos informados nos processos de outorgas, eles 

correspondem em volume cerca de 7,8% do total cadastrado. 

As informações cadastradas mostram que a Unidade de Planeja-

mento e Gestão de Recursos Hídricos SF-10, é a região de maior 

explotação de água subterrânea, cujo volume anual corresponde 

a cerca de 169,5 hm3/ano, seguida pela UPGRH SF-7, rio Paraca-

tu , afluentes do rio Verde Grande, com cerca de 70,1 hm3/ano, 

as quais juntas correspondem cerca de 74% de todo o volume 

cadastrado.  

Ressalta-se que a distribuição dos volumes captados é heterogê-

nea e em algumas regiões apresenta-se mais adensada, como 

nos municípios de Janaúba, Montes Claros, Paracatu e Unaí. Nas 

áreas dos municípios de Janaúba, Montes Claros e Unaí a explo-

tação de água subterrânea é superior ao Recurso Potencial Ex-

plotável, conforme apresentado no mapa do percentual da esti-

mativa do volume total explotado frente ao Recurso Potencial 

Explotável. 

 

 

27. O USO INSIGNIFICANTE 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos por meio da Delibera-

ção Normativa nº 34, de 16 de agosto de 2010 – DN 34/2010, 

estabelece como usos insignificantes as captações e derivações 

de águas subterrâneas, em poços tubulares, com vazões meno-

res ou iguais a 14.000 litros/dia por propriedade ou unidade fa-

miliar, localizadas em áreas rurais das UPGRHs SF-6, SF-7, SF-8, 

SF-9, SF-10, JQ-1, JQ-2, JQ-3, PA-1, MU-1 e nas bacias dos rios 

Jucuruçu e Itanhém. 

De acordo com os dados informados nos cadastros de usos in-

significantes do IGAM, verifica-se que o volume atual explotado 

para este fim é de pouca expressão, no tocante à quantidade de 

água demandada frente à disponibilidade existente. Em média 

cerca de 1,4% do Recurso Potencial Explotável da região é utili-

zado para atender aos usos insignificantes. Ressalta-se que estes 

volumes foram agrupados por UPGRH e representam valores 

percentuais médios.  

Além disto, os valores declarados nos cadastros de usos insignifi-

cantes para a vazões explotadas são em média de 7.183 litros/

dia por poço e variam espacialmente, sendo a UPGRH SF-10 a 

que apresenta a maior vazão explotada média de 13.991 litros/

dia por poço. 

A distribuição espacial dos volumes captados é heterogênea e 

em algumas regiões apresenta-se muito adensada. O mapa do 

Percentual do Uso Insignificante frente ao Recurso Potencial Ex-

plotável mostra a distribuição espacial da estimativa das vazões 

insignificantes. 

Em algumas áreas verifica-se que os somatórios dos volumes ex-

plotados para atender aos usos insignificantes chegam a superar 

5% do Recurso Potencial Explotável, o que indica a relevância 

destes volumes quando analisados em conjunto.  

Diante do exposto, verifica-se que tais volumes “insignificantes” 

possam apresentar relevância no contexto de gestão hídrica em 

médio e longo prazos, haja vista que no cenário de que todos os 

proprietários rurais vierem a utilizar da prerrogativa estabelecida 

pela DN 34/2010, os volumes explotados para usos insignifican-

tes poderão chegar a percentuais expressivos diante dos Recur-

sos Potenciais Explotáveis. 

  
subPotCSRPE 

(1) 
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