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RESUMO
Neste trabalho, destacamos a aplicação da hidrogeologia em

projetos para caracterização de maciços rochosos onde serão implani
tadas obras de mineração.

0 estudo foi desenvolvido na jazida uranTfera Cachoeira (Ano
mal ia 13 - Projeto Lagoa Real), localizada no centro-sul da Bahia
município de Caeti te, pertencente a Empresas Nucleares Brasileiras
NUCLEBRÂS.

0 maciço rochoso da área da jazida e composto por um conjun
to de rochas classificáveis genericamente como gnaisses, que apre
sentam diferentes classes geotêcnicas.

Para consubstanciar a sua caracterização hidrogeolõgioa/hidro
geotêcnica, forem efetuados ensaios de bombeamento e infiltração, £
lêm de medições periódicas do nTvel d'agua em piezômeiros e furos
de sondagem. Assim, foi possível efetuar a compartimentação hidro
geotêcnica e avaliar quantitativamente o volume de água que serádre
nado, fornecendo subsídios necessários para a implantação de cavas
de pesquisa e exploração.

INTRODUÇÃO
Nos projetos de mineração a água subterrânea pode ocasionar

diversos problemas e neste trabalho os autores procuram destacar a
aplicação da hidrogeologia na solução daqueles que podem _ influen
ciar diretamente o processo de lavra, quer pelas subpressoes atuan
tes, quer pslos volumes que deverão ser drenados.

Assim, torna-se necessário que, ainda na fase de estudos de
viabilidade de implantação da mineração, sejam efetuados estudos
dirigidos I caracterização hidrodinãmica do maciço nineralizado.

Este trabalho consta de uma síntese dos conhecimentos geology
cos e geotécnicos da área, os trabalhos realizados, os dados obti
dos e a interpretação dos resultados.

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS

Aspectos geológicos
As rochas presentes na área da jazida são classificadas gene

ricamente como gnaisses. As texturas presentes sao granoblastica,

!9



gnaissica» augen, porfirõide e cataclástica; a granulação pode ser
fina, média, grossa e bimodal; os minerais envolvidos são plagioclã
sio (albita), microclínio, quartzo, piroxenio, anfibÕlio, biotitaT
magnetita, granida e outros. Das combinações destes elementos resul
ta vasta gama de tipos petrográficos, a mineralização de urânio õ
corre predominantemente associada aos albititos com piroxenio. 0?
corpos tem dimensões e associações variadas, com passagens transi
cionais ou abruptas, ati em escala de afloramento.

Em relação ãs estruturas destacam-se na area a foliação, as
lineações, pequenas zonas cisalhadas e juntas com variadas famílias.

Os aspectos mineralõgicos, texturais e estruturas da área da
jazida são indicativos de deformações, recristalizações e remobili^
zações bastante acentuadas, condizentes com condições de fãcies ani
fibolito, que afetaram um conjunto litolôgico pri-existente.

Aspectos geotêcnicos
Os estudos efetuados na área da jazida permitiram compartiraen^

tar o maciço em: aluvião, solo coluvionar, solo de alteração de ro
cha e maciço rochoso (FIGURA 1 ) . ~~

0 maciço rochoso foi dividido em três classes (Classes I, II
e III}, mediante uma associação garamétrica envolvendo graus de aj[
teraçao, fraturamento, recuperação e RQO. Os parâmetros utilizados
foram aqueles obtidos pela análise dos testemunhos de sondagens.

Basicamente cada classe de maciço apresenta as seguintes ca
racterísticas geotécnicas:

Classe I - caracteriza uma rocha sã, ou praticamente sã, poii
co ou medianamente fraturada e com valores de RQD e recupera
çao acima de 751.
Classe II - caracteriza uma rocha que possui qualidades geo
técnicas intermediárias ãs das Classes I e III. A rocha pode
ser praticamente sã, exibindo nestes casos altos graus de fra
turamento e RQD variáveis.
Classe III - os parâmetros qué constituem esta classe caractf*
rizam geralmente um maciço com qualidades geotécnicas pobres,
isto é, a rocha apresenta-se alterada, multo fraturada e com
baixos valores de RQD.
Quanto ã distribuição das classes de maciço rochoso na jazi

da, verifica-se que abaixo da cota 835 m, o maciço está constituído
em s u a q u a s e totalidade, por Classe I. Da cota 835 a 855 há uma di
minuição gradual da Classe I, que passa a ocupar cerca de 50% d?
área e as classes II e III distribuem-se numa faixa segundo a dire
ção NW-SE, ocupando cerca de 30% da área total estudada. ~~

Acima da cota 855 m ate a superfície do topo rochoso há um
considerável decréscimo da Classe I, passando a ocupar apenas a pajr
te sul e sudoeste da ãrea, ã medida que se atingem cotas mais eleyjí
das. As classes II e III se distribuem segundo uma faixa de direção
E-W, passando a predominar na ãrea.

0 conjunto de solo de alteração, solo coluvionar e aluvião
constitui um pacote pouco espesso, não ultrapassando em média 10
metros.

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DO MACIÇO
Para que fosse consubstanciada a caracterização hidrogeológi

ca e hidrogeotécnica da irea estudada, e daí avaliar a parcela dõ
fluxo subterrâneo que será drenado pelas cavas de pesquisa e expio



ração, foram executados ensaios de bombeamento-com observação
multanea em piezometros instalados a varias distâncias do poç
em ires oireçoes oircrentes • de infiltração a nível VSPÍÃVP!
diçoes periódicas do nível d'aaua em *„*>*< A~ ~~~A~ . __r

minera^
cc>

execução

,,,,-. ..,.,-5. „ . - • • Í-.,.— Jtração a nível variável e me
diçoes periódicas do nível d água em furos de sondagens pré-exis
temes. —

Os ensaios foram efetuados nas três principais zonas m^
lizadas do maciço, que para o presente estudo foram designados
mo cavas I. II e III (FIGURA 2$ e as condições gerais de "ec
sao apresentados na TABELA 1. v gerais ae exec

Os dados obtidos através dos ensaios de bombeamento foram in
terpretados pelos métodos de Theis e de Jacob, considerando pari
primeira analise cada piezometro individualmente. Visto que o maci
ço estudado, comporta um aqüífero fraturado, que por sua prôoriã
natureza e anisotropica, em uma segunda analise os resultados obti
dos através da interpretação individualizada de cada piezometro fõ
ram avaliados qualitativamente em função das variações direcionais
dos parâmetros hidrodinamicos obtidos e das respostas do maciço no
tempo e no espaço do ensaio. *

Os resultados obtidos nesta análise, são apresentados a se
guir, para cada uma das zonas mineralizadas avaliadas.

Cava I

As medições de níveis piezométricos efetuadas no período de
estudo é^ov/dez/82) denotaram que o horizonte superior do maciço
acima o cota 845 m - constituído por rochas de classes I, II e
III e «si o, apresentava-se não saturada (TABELA 1).

ensaio de bombeamento executado no furo 101 permitiu por
tant: caracterizar a porção do maciço abaixo da cota 845 m, cuja"
cargj /ezomitrica situa-se próximo a cota 858 m.

8) trecho ensaiado, predomina o maciço rochoso de classe I,
onde ;cbreroaneira o fraturamento é pouco intenso, podendo-se ter
ocas;malmente zonas muito fraturadas.

Os parâmetros hidrodinamicos obtidos para essa porção do ma_
ciç» sao apresentados abaixo:

p1cz& ,'tro

obstrxdo

101

83-31
84-41

S9-21

Método <
recuperação
T(«^/h)

1.1.IO"1

2.8.IO"1

0.8.10"1

1,8.IO"1

te Jacob

rebaixamento
T^/h)

—

1.8. IO"1

1.2. IO"1

1,5.IO"1

S

—

2.4.10"3

1.2.IO"5

1,4. IO"4

Kétodo de Theis

rebaixamento

T(raZ/h)

—

1.6.IO"1

pnçnio"'
1,6.IO"1

S

—

valores r.íii

T(ia2/h)

1.1. IO"1

3 . Í . : ? " 3 12.1.1a"1

1.9.IO"5

l,6.10"4

o.g.io"1

1.6.7C*1

s
—

2.9.10"3

1.5.IO"5

1,5.10""

K{o/h)

7.0.IO"4

7.1. IO"3

1,9.IO"3

1,2.IO*2

A análise dos parâmetros hidrodinamicos obtidos denota que:
- os valores médios da transmissividade (T) variem entre 0,8 x 10
e 2,1 x 10"' mz/h;
- os valores médios do coeficiente de armazenamento (S) variam en
tre 1,5 x 10"4 « 3,0 x 10-3;
- a maior transmissividade está orientada na direção NW e a menor
na direção NE;
- os valores do coeficiente de armazenamento traduzem condições Io
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fcais do aqüífero de semiconfinado a confinado. Essa variação pare_
ce refletir a densidade de fraturamento do maciço, ou seja, nas
Dorcões com menor grau de fraturamento as condições de confinamen
to do aqüífero sao melhores e se refletem através de um menor coe
ficiente de armazenamento e inversamente, nas porções onde o grau
de fraturamento i maior as condições de confinamento são piores
e resultam em maior coeficiente de armazenamento;
- os valores do coeficiente de permeabilidade variam entre 7,0 x
10~4 e 1,2 x IO'2 m/h, onde o limite inferior corresponde ã toda
porção ensaiada, o valor intercalado (piezõmetro 83-3),i direção
de menor transmissividade e os maiores valores (piezõmetro 59-2) ,
a direção de maior transmissividade.

Com base em uma avaliação qualitativa dos dados obtidos no
ensaio de bombeamento foram estabelecidos valores característicos
para os parâmetros hidrodinãmicos nesta porção do maciço, conforme
apresentado abaixo.

T(«2/h) Kfm/h)
"|Direção NE 0,8 x 10'J 1,9 x 10"í 1,5 x 10.S

Direção NW 1,8 x IO"1 1,0 x 10"£ 1,5 x 10
Maciço to , .
tal (consT 1,3 x 10"' 6,0 x 10 J 7,6 x 10
derado islã
trópico) ~

Cava II
As medições de níveis piezométricos efetuados ã época dos

estudos, indicaram que a porção superior do maciço - acima da cota
865,0 m, constituída predominantemente por maciço rochoso classe
II e III e pelo solo, apresentava-se não saturada (TABELA 1).

0 teste de bombeamento possibilitou, portanto, ensaiar o tre
cho do maciço abaixo da cota 865 m, cujas cargas hidráulicas sT
tuam-se entre 862 e 866 m.

A porção ensaiada compreende sobremaneira maciço da classe
I com níveis limitados de classe II e III. De uma maneira geral,
o maciço é pouco fraturado.

Os parâmetros hidrodinãmicos obtidos através do ensaio de
bombeamento executado no furo 102, são apresentados abaixo:

piezômetro

ooservado

102

35-1

72-3

88-4

s
m
f
s
1
%
1

Método de Jacob

recme ração

T{si2/h)

0.3.10"1

0.9.10"1

0.5.10"1

—

1.0.10"1

1.1.10"'
—

1,3.10"1

rebaixamento
T(m2/h)

—

1.3.10*1

0.2.1D*'1

1.4.10"'
1.6.10*1

1.S.13'1

2.5.10"1

3,6.10*1

S

1.2.10*4

3.0.10"°
2.3.IO"5

5.2.1C""
1.1.10"*
1.2.10"3

3,3.10"*

r.é: 9do de

rebaixamento

T i * 2

~

1.1-

C l .
1.0.

1.1.

1.3.

1.0.

1,7.

/h)

IO"'

IO"1

" 1 " '

10"'
r'1

10"'

1 t

2,
S,
3 t

1,

1,
6.

Tneis

S

—

2.10**
8.10* r

6.10"*

2.10"5

6.10"^
2.IO"3

1.10'*

T

1

0
1

1

|3-

| ?

,-

•8

2.4.

valores

/h)

10"
TCf1

10'
10'

10'
10"
10"
10"1

1,

2,
^

6,
1
1

4.

medi os
<

2

9
ÇL
7
3

2

7

- '•'• 7

IO"4 í.-.

1C"5 ; 6 .2

IO"*

10"5

10'4

io'3

IO**

? ?

? ft

i.c

:C*'

IO*4

,v

10"2

IO*2



A análise qualitativa dos parâmetros hidrodinâmicos obtidos
denota que:
- os valores médios da transmissividade (T) variam de 0.3 a 2,4 x
10"' raS/h;
- os valores do coeficiente de armazenamento CS) variam de 1,2 x
10-3 a 2,9 x IO"6;
- a maior transmissividade, tal como na cava I, orienta-se na dire
ção NU e a menor, na direção NE;
- o aqüífero apresenta condições locais de semi con finamente» a con
finado e, semelhantemente ao que foi observado na cava I, as varia"
ções no coeficiente de armazenamento refletem variações espaciais"
do sistema de fraturamento;
• o coeficiente de permeabilidade apresenta valores entre 1,7
10~* e 2,8 x 10-2 m/h, onde o menor valor-corresponde ã seção

X

to
tal ensaiada, os maiores valores (piezômetro 88-4) ã direção d?
maior transmissividade e os valores intercalados (piezômetro 36-1)
â direção de menor transmissividade;
- de uma maneira geral, onde o grau de fraturamento i maior a per
meabilidade ê também maior, entretanto, observa-se que nas porções
inferiores do maciço - entre as cotas 780 e 840 m, não obstante
o grau de fraturamento ser menor, a permeabilidade apresenta valo
res relativamente maiores devido, provavelmente, as condições d?
não preenchimento ou alteração dos planos de fraturamento;
- as porções inferiores do maciço, apesar de apresentarem menor
grau de fraturamento relativamente ãs superiores, possuem uma trans
missividade mais pronunciada. Este fato associa-se, tal como ocor
re com a permeabilidade, ao não preenchimento ou alteração das fra
turas.

Com base também, em uma avaliação qualitativa dos dados obti
dos no ensaio de bombeamento, foram estabelecidos os valores arác
terTsticos dos parâmetros hidrodinâmicos para esta porção do macT
ço conforme apresentados abaixo:

T(mVh)
0,9 x 10"{
2,0 x 10"*

-1

K(m/h)
3.3 x I O ,
6.4 x 10""*

-3

3O y IA

,O X IU

1,2 x 10
1,0 x 10

-4

Direção NE
Direção NU
Maciço to
tal (consT 1,5 x 10"' 4,8 x 10
derado isõ
trópico)

Cava III
As medições do nível d'agua subterrânea, efetuadas ã época

do estudo, Indicaram que a porção superior do maciço - acima da co
ta 860,0 m - constituída por rochas de classe II e III e pelo solo,
apresentava-se não saturada.

0 ensaio, portanto, permitiu caracterizar o maciço abaixo da
cota 860,0 m, cujas cargas piezométricas situam-se entre 857,0 e
860,0 m.

0 trecho ensaiado i constituído, predominantemente por maci-
ço de classe I, com ocorrência limitada de classes II e III. Em
termos gerais o maciço está pouco fraturado, com exceção da zona
situada acima da cota 830 m, onde o fraturamento e mais Intenso.
Os parâmetros hidrodinâmicos obtidos através do ensaio de bombeanen
to executado no furo 103 são apresentados a seguir.



piezõnetro
observacs

103

04-2

34-1

-

s

oi

i

s

i

Método de Jacob

recuperação
T(m'/h;

1.4. Hf1

2.1.M"1

1.9.IO"1

1.6.10"1

2,2.IO"1

rebaixamento

T(m2/h)

—

2.1.IO"1

1.9.10"'
2.1.1C"1

1.4.10*1

2,0.IO*1

S

—

2.3.10"*
2.0.10"*

5.4.IP"4

6.3.IO"5

9,4.IO"3

Método de Theis

rebaixamento

T(B2/S)

—

1.8.10"'

1,2.10"'

1.4.10"'

1.2.10"1

1,4.10"'

S

—

5.9.IO"4

4.6.10"5

1.5. IO"3

9.2.10"5

1,4. IO"3

valw

T(o2/h)

1.4.IO"1

2.0.IO"1

1.7.IO"1

1.9.13"1

1.4. IO*1

1.9.10*1

•es oêdios (

S ; K(«/h)

— ; s.9.10"*
4.1.IO"4 ! 2.2.12"2

3.3.10"5

1.0. IO"3

7.8.10"'

5,4.IO"3

4.1.10""»
2.6.1C"5

7.S.10*3

5,0.10""*

A análise qualitativa dos parâmetros hidrodinimicos obtidos
mostram que:
- a transmissividade (T) varia de 1,4 a 2,0 x 10" m/h, o que de
monstra que não há uma diferenciação pronunciada do maciço em tejr
mos deste parâmetro; _5 ~~
- o coeficiente de armazenamento (S) varia de 3,0 x 10 ' a 5,0 x
10-3;
- ao contrario das cavas I e II, não ficaram evidenciadas direções
preferenciais de transmissividade;
- o aqüífero comporta-se localmente como confinado;.. •
- o coeficiente de permeabilidade varia de 8,9 x 10 H a 2,2 x 10
m/h, onde o menor valor corresponde ã seção total ensaiada e os
valores mais elevados, â porção mais superior do maciço - acima da
cota 830 m - onde o mesmo apresenta fraturamento mais acentuado.

A gartir da análise da distribuição espadai dos parâmetros
hidrodinamicosj foi possível estabelecer os valores característicos
para esta porção do maciço, conforme apresentado abaixo:

porção
(acima
630 m)

porção
(abaixo
330 m)

superior
da cota

Inferior
da cota

T(m2^

1,6 x

1,1 X

rn)

IO"1

IO"1

K(m/h)

6,0 x IO"3

4,0 x IO"3

5

3

.0

.0

S

X

X

IO"5

IO"3

UNIDADES HIDROGEOlOGICAS
0 maciço rochoso n» área da jazida Cachoeira, pode ser com

partimentado em duas unidades hidrogeolõgicas distintas: uma unida"
de superior fraturada, formada pelo conjunto solo de alteração/rõ
cna alterada e uma unidade inferior pouco fraturada, constituída"
pela rocha sã ou pouco alterada.



Unidade Superior

Esta unidade i constituída pelos gnaisses alterados, con es
pessura da ordem de 10 m, capeados pelo solo de alteração cuja es
pessura media e de 2 m, porem atingindo em alguns locais espessü
ras de ate 12 m. -

Ela não constitui um aguTfero propriamente dito, mas sim um
horizonte de transmissão de águas meteõricas para a unidade subja
cente, uma vez que permanece saturada apenas no período chuvoso (rio
vembro-abril). -

Os ensaios de infiltração a nível variável executados para
sua caracterização hidráulica indicaram condições bastante varia
veis. Enguanto em alguns locais não foi obtida a saturação pari"
consecução do ensaio - o que indica elevado grau de absorção de
água - nos outros pontos ensaiados a permeabilidade média obtida
foi da ordem de IO"5 m/h - o que demonstra muito baixa permeabili
dade. ~

A variabilidade nas características hidráulicas, relacio
nam-se não so as características de alteração e fraturamento dei
maciço - que são bastante variáveis - mas também ãs condições de
alteração das paredes e preenchimento das fraturas.

Unidade Inferior
Esta^unidade, cujo topo situa-se entre as cotas 860 a 880 m,

i constituído basicamente por maciço da classe I, com intercala
ções das classes II e i II na sua porção superior. Apresenta fratu"
ramento variável» porém com maior grau na sua porção superior e in
cipiente ou mesmo inexistente abaixo da cota 760 m, porção onde
o maciço não se apresenta saturado e coraportando-se como substrato
impermeável da unidade.

Desta maneira e em linhas gerais, acima da cota 760 m, a uni
dadejiidrogeológica inferior constitui um aqüífero fraturado e anl
sotrôpico, semiconfinado a localmente confinado, cor. anisotropia hj
drãulica caracterizada por duas direções preferenciais, una NE com
transmissividade da ordem de 0,8.10*2 m'/h e permeasilidacs de
2,1.10"3 m/h e out-a NW, com transmissividade da orcem de 1,9.10-1
m2/h e permeabilidade de 1,5.IO'2 m/h, esta últitna caracterizando
a direção do eixo de maior transmissividade do aqüífero.

ESTIMATIVA DAS VAZÕES QUE SERÃO DRENADAS PELAS ESCAVAÇÕES
0 esboço da superfície piezométrica (FIGURA 2} da unidade iri

ferior, foi elaborado a partir de níveis piezométricos neáidos em
furos de sondagens desobstruídos e nos piezômetros instalados.

A configuração das equipotenciais denota que na ares previs
ta para a escavação do "pit" final, a água subterrânea escoa rumo
ao córrego Cachoeira com gradientes hidráulicos entre 5,7 x 10*z e
1,3 x IO'1 e potenciais hidráulicos entre - aproxiradamente - as
cotas 850,0 e 870,0 m.

A partir da análise do mapa piezométrico £F!3J5; : , seções
piezométricas e dos parâmetros hidrodinâmicos necies, foi possí
vel avaliar quantitativamente o volume de água quê será drenado
quando da abertura das cavas de pesquisa e de exploração, pela Ò
plicação do método do poço equivalente: ~

Q . k (2 b H - b2 - h2)

Ln R/A



onde:
K * permeabilidade média do maciço
H » altura a partir da base impermeável atê o nível estático (NE)
b * espessura do aqüífero
h = altura a partir da base impermeável até o fundo da cava
R = raio de influência
A * raio equivalente da escavação

cuja aplicação consiste basicamente na simulação da vazão que dev£
ria ser bombeada por um único poço localizado no centro da area.im
pondo um rebaixamento máximo ao longo de todo o perímetro escavado.

Vezão a ser drenada da unidade hidrogeologica inferior pela cava
de exploração

Para avaliar o volume de água que será drenado apôs a abertu
ra da cava de exploração» foi imposto um rebaixamento da ordem dê"
100 m em suas bordas. A FIGURA 3 ilustra as o p ç õ e s admitidas e
os parâmetros utilizados foram:

K = 5,0 x IO*3 m/h; H = 90 ra; b = 80 m; h = 10 m; R = 1 000 e
5 000 ro e A = 250 ra.

Nessas condições, a vazão a ser drenada do maciço será da
ordem de 90 n»3/h, devendo entretanto cair para 40 ro3/h um ano após
a implantação da cava.

Vazão a ser drenada da unidade hidrogeologica inferior pelas cavas
de pesquisa

Para quantificar a vazão a ser drenada após abertura das «
vas de pesquisa, foi considerado uma profundidade de 30 m para as
mesmas e um rebaixamento máximo em suas bordas de maneira que a
água escoe por uma frente de descarga - na base do talude - da or
d em de 2 m de altura. A FIGURA 4 mostra as condições impostas ê*
os parâmetros hidrodinãmicos médios utilizados sao aqueles ref£
rentes a respectiva cava analisada.

Nessas condições, as vazões obtidas foram as seguintes:

cava
cava
cava

I
II
III

18
9

12

R

.0
,2
.1

1

«{/*
m|/h
m3/h

10
7
9

R

,4
• 1
.2

2
m3/h
nrf/h
nr/h

onde R. e R« são os raios de influencia para, respectivamente, 30
dias e um ano após a implantação das cavas.

COHPARTIHENTAÇKO HIDROGEOTCCNICA
A análise dos dados obtidos, mostram que as duas unidades

possuem comportamento diferenciado e definem a compartimentação n:
d.ogeotécnica do maciço.

.A unidade superior, que constitui um horizonte de saturação
tsporadica apresenta de maneira geral .permeabilidade da ordem z-.
10~3 m/h, com áreas restritas e pouco desenvolvidas, provavelmente
relacionadas a zonas de fraturaraento mais intenso ou então mate
rial de alteração mais arenoso, com permeabilidade* ligeiramente
maiores. Sua saturação ocorre entre os meses de novembro-abril e
«tinge apenas sua porção basal.



A baixa permeabilidade, características de saturação esoorl
dica e pequena espessura saturada mostram que esta unidade apreseK
ta pobres características hidrogeolõgicas e sua interferência fren
te as escavações serio insignificantes. —

A unidade inferior» constituída gela rocha sã ou praticamen
te si e com graus de fraturamento variáveis, representa a princT
pai porção do maciço rochoso a ser drenado pela cava. Suas caract?
rTsticas hidrodinimicas médias são apresentadas abaixo: -

T(m2/h) K(m/h)
9,0 x 10'
1,3 x 10"

1,5 x 10-3

Direção NE 0,8 x 10"? 2,1 x 10*;
Direção NM 1,9 x 10"' 1,5 x 10"*
Maciço total -, ,
(considerado 1,6 x 10"' 5,0 x 1O'J
isotrõpico)

Como ja visto, seu eixo de principal transmissividade orien
ta-se na direção NU, e o de menor na NE variações estas que refli
tem a anisotropia hidráulica do aqüífero que se relaciona ã dil
tribuição espacial das descontinuidades, enquanto as variações e?
paciais do coeficiente de armazenamento refletem modificações não
apenas na extensão, densidade e abertura das descontinuidades, mas
também nas suas características de preenchimento.

Verifica-se ainda, através das curvas vazão x tempo, (F1GU
RA 5) decréscimo contínuo de vazão durante o desenvolvimento do én
saio de bombeamento nas cavas I e II, o que evidencia ser o sist?
roa de descontinuidade nestes locais pouco aberto e de extensão IT
mitada. No ensaio executado na cava III a vazão estabilizou-se nõ
decorrer do tempo, devido a ocorrência de aluviões nas proximida
des que, provavelmente, mantém constante a alimentação do sisteml
de descontinuidades.

As contribuições desta unidade, cujos horizontes principais
de percolação situam-se acima da cota 760 m, imediatamente após o
termino da escavação da cava de exploração serão da ordem de 90
m3/h. Em conseqüência da limitada extensão do sistema de descem
tinuidades e da baixa taxa de recarga do aqüífero, ela devera de
crescer continuamente, atingindo cerca de 40 m^/h um ano após ei
término da escavação.

Em função da anisotropia hidráulica do maciço, na direção NE*
direção de menor transmissividade, o raio de influência da escava
ção será menor e consequentemente os gradientes hidráulicos serão
maiores.

A porção do maciço situada abaixo da cota 760 m, conporta-se
como substrato impermeável da unidade hidrogeolõgica inferior. Tra
ta-se de maciço rochoso constituído preferencialmente por rochl
de classe I com fraturamento incipiente. Qualquer contribuição a
ela relacionada somente ocorrera caso as escavações corten zonas Io
calizadas, onde o maciço encontre-se intensamente_fratura<ío. Mo en
tanto, devido as pobres características hidrogeolõgícas da unidade
sobreposta e as baixas taxas de recargas regionais, elas serão ?£
quenas, podendo tornar-se significativas se o sistema de fratura
mento tiver conexão hidráulica direta com alguma drenas* superfi-
cial.

Como visto, a unidade hidrogeolõgica inferior constitui a
principal zona do maciço a ser drenada e suas contribuições, 1me
diatamente apôs as escavações serão as seguintes:
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caya_
cava
cava
cava

de.
de
de
de

exploração
pesquisa I
pesquisa II
pesquisa III

Q (m3

90
18
9
12

/h)
•0
•0
.0
.0

Qp (•3/h/m)

0.057
0.035
0.021
0,028

Os valores apresentados na tabela acima mostram que as va
zões totais (Q) e vazões por metro perimetral de escavação (Qp) são
pouco significativas e não deverão causar nenhum problema para o
desenvolvimento das escavações.
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TABELA 1 - Condições qerais dos pontos ensaiados

«O

C.ivaa

X

II

III

FWO
Boobrado

101

102

:OJ

Prof.do
Furo
(»)

170,00

170,00

«70,00

Cotas (a)
KF.

857,3

864, J

856,8

KD

845,3

831,5

844,8

C1M*«S dt
Maciço Rochoso

Prcdoaina a classe
1, co» níveis »u
bordinados das
classe* II • III

Predoaina a class*
I, eoa níveis SAI
bordinados das
classes 11 c III

Predoaina a classe
I, com níveis su
bordin.ijns das
classes 11 e III

Pittômetro
Observado

83-3

84-4

59-2

36-1

72-3

BB-4

04-2

34-1

s

i

3

m

i
s
i

s

SI

i

a

i

s

i

s
III

i

s

i

Cotas (si)

Trecho
Ensaiado

856,8-367,4

846,2-855,3
815,1-844,8
8f.8,7-8t»5,7

845,2-855,8

802,1-843,1
859,2-870,6
838,8-856,4
848,0-876,2

808,7-843,1
770,1-806,5
866,3-874,3
8lO,o-Bu3,7
739, 4-807,1
836,2-876,0

»ilU,O-853,3
HV>,0-870,2
o«,6-845,3
/•»O,ü-8;'2,>
H\9,f>-804,4

797,9-836,0

ME

Ssco

Seco
«58,2
Seco

Seco

857,8
Seco
037,1
866,0

863,9
862,5
Ssco
«06, S
862,9

862,6

861,6
358,2
357,0
ii!»,7
857,3

859,7

MD

855,

S47.7

852,0
863,3

834,1
860,9

863,8
861,0
861,3

HbO,9

855,5
852,5
837,8
51,3

5?.7

Distância ao

do (s>)-Dire-
çio

14,2 - N

14,2 - II
14,2 - N
31,7-N 27 E

31,7-N 27 E

31,7-N 27 E
14,2 - E
14,2 - E
40,4-M SO E

40.4-N 80 E
40,4-N SO E
53,2-S 85 E
53,2-S 85 E
53,2-S 83 E
53,0 - N

33,0 - N
28,2 - E
28,2 - E
;a,2 - E

28,2 - N

2H,2 - N

Classes da Maciço
Rochoso

Solo» II, Localsjsntt
l i t

'X « II alternados
I, localwnte lie III
Solo; IX « XII alter,
nados "*
XI, localnsnt* IX t
III
I, localmente XI
Solos 11 e III
I, localsHtnte II
So-lo; X localaante II
• III
I
I, localsHinte XIX
Sole
I, loi-alBwnte III
I

Solv; I, II • XII «X
ternadoa "
I, localsMnte II
Solo e II
I
I
Solo; I, II a III â
ternjiJot
I, JucalswaielI
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FIGURA 1 - SEÇÃO GEOUÓGICA/GEOTECNICA TIPO
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FIGURA 3 - CONOIÇÕES IMPOSTAS PARA AVALIAÇÃO OC VAZ&O OA CAVA OE EXPLORAÇÃO
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FIGURA 4 - CONOIÇÔCS IMPOSTAS PARA AVALIAÇÃO DE VAZÃO NAS CAVAS DE PESQUISA



FIGURA 5 • GRÁFICO VAZÃO * TEMPO
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