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RESUMO EXECUTIVO

A construção da bacia de rejeitos do CIPC na sub-

bacia do Rio Soberbinho, adjacente à bacia do Rio das An

tas, a qual banha Poços de Caldas, requer que se verifique

a possibilidade de contaminação dessa última bacia, por in

filtração no sub-solo, dos rejeitos líquidos oriundos do

complexo minero-industrial.

O risco de contaminação está limitado, em princí

pio, ã região do divisor de águas entre as duas bacias, on

de foram perfurados três poços, com o objetivo de investi,

gar o comportamento hidro-dinâmico do aqüífero naquela re

gião.

Os estudos que vêm sendo realizados baseiam-se na

avaliação dos fluxos subterrâneos existentes com a bacia de

rejeitos vazia e nas possíveis alterações decorrentes de

sua operação normal.

0 relatório "Estudo de Fluxos Subterrâneos na Ba

cia de Rejeitos do CIPC com Traçadores Naturais e Artifi

ciais", composto por dois volumes, apresenta os estudos rea

lizados até o momento, que incluem:

1. Medição da velocidade de filtração e sentido

de escoamento do aqüífero nos poços.

2. Estabelecimento de relações entre a água dos

poços e das surgincias das vizinhanças, visan
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do uma caracterização mais ampla da movimenta

ção da água no sub-solo.

3. Estudo da renovação ou tempo de residência da

água subterrânea.

0 presente relatório (Volume I) contêm as des cr î

ções da região estudada e dos poços, as técnicas utilizadas

nos ensaios com traçadores artificiais, bem como os resulta

dos e conclusões a que se chegou, baseando-se em campanhas

de campo realizadas até fevereiro/82.

0 segundo volume do relatório é uma complementa

ção do primeiro, e contêm os estudos com traçadores natu

rais realizados em fevereiro e março/82, resultados e con

clusões obtidas com ensaios de traçadores artificiais de

março/82, todos os testes de direção e sentidc do fluxo rea

lizados até o momento, além de análises mineralõgicas e qua

litativa completa de amostras de solo obtidas dos .. te st emu

nhos de sondagem,

A seguir, apresenta-se um resumo das conclusões

sobre o comportamento hidro-geológico do divisor de águas,

baseadas na interpretação dos resultados obtidos nos estu

dos com traçadores naturais e artificiais.

0 horizonte de solo, na região do divisor, apre

senta, basicamente, duas camadas permeáveis separadas entre

si por uma camada impermeável ou pouco permeável.

A primeira camada permeável, constituída por um

trecho da camada superficial de solo transportado, atinge

í
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a profundidade máxima de cerca de 7 metros.

A segunda camada permeável apresenta ele/ados flu

xos horizontais e tem início a partir de 10 metros de pro

fundidade nos poços CDTN-01 e CDTN-02, e 14 metros no poço

CDTN-03.

Essas duas camadas participam dos fluxos vert_i

cais detectados nos poços e contêm águas que, apesar de jo

vens, possuem origens diferentes. A água da camada super

ficial é proveniente de infiltrações diretas em zonas pró

ximas à regiüo do estudo, enquanto que a camada mais profun

da recebe água por infiltrações em regiões de cotas topográ

ficas mais elevadas.

As fontes mais próximas ao divisor contêm água da

camada superficial. As demais parecem ter uma origem dife

rente. Definitivamente, não parece existir relação alguma

entre a água das fontes e da camada permeável mais profunda.

A água dessa camada deve aflorar em cotas mais baixas, não

implicando necessariamente em um afloramento na bacia de re

jeitos, pelo fato de existirem no seu interior afloramentos

sieníticos, pois eles podem ser conseqüência de um relevo

existente anteriormente à deposição dos materiais do solo

transportado.

Ë bem provável que a camada permeável superficial

se prolongue até o Rio das Antas. Quanto ao prolongamento

da camada permeável mais profunda, este fato é duvidoso. O

fato da espessura da camada mais profunda ser menor no poço

CDTN-01, que é o mais próximo ao Rio das Antas, pode suge

rir seu total desaparecimento antes de atingir aquele rio,
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caso em que o fluxo d1água naquela direção estaria sexiamen

te impedido.

A partir do mor.iento em que o nível d'água da ba

cia de rejeitos coincidir com o nível inferior da camada

permeável superficial, haverá infiltrações para a bacia do

Rio das Antas, através dessa camaõa. Mesmo admitindo-se

que a camada permeável mais profunda se prolongue até o Rio

das Antas, a probabilidade dos rejeitos líquidos se infil

trar em direção àquele rio é pequena, uma vez que a camada

impermeável sobrejacente deve cobrir toda a área da bacia,

o que proporciona uma permeabilidade vertical pouco signify

cativa.

A camada permeável mais profunda constitui, na

realidade, um aqüífero confinado, sendo que os elevados flu

xos horizontais observados nessa camada parecem estar mais

relacionados com elevados gradientes piezométricos locais

do que com a litologia do terreno. Os testemunhos de solo

coletados por ocasião da perfuração dos poços indicam maio

res permeabilidades na interface solo-tinguaíto, o que não

foi confirmado pelos resultados experimentais.

A rocha consolidada que, teoricamente, constitui

o substrato impermeável que ocorre a partir da camada de so

Io, apresentou um comportamento especifico na região de ca

da poço. A variabilidade de comportamento parece estar re

lacionada com a existência ou não de fraturas e, além disso,

coin uma possível recarga independente para o sistema de fra

turas, o que leva a crer que não existe uma relação hidrãu

lica definida entre as diversas fraturas. As possibilida

des do substrato Intrusivo transmitir água são bastante re
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duzidas.

Como recomendações pode-se destacar:

1. Interposição de uma barragem de material imper

meável (argila), longitudinalmente ao colo do

divisor, até a profundidade onde se encontra

o teto da camada impermeável (cerca de 6 me

tros).

2. Perfuração de mais dois poços na bacia do Rio

das Antas, o que permitiria uma melhor caracte

rizaçao dos aqüíferos, principalmente no que

se refere à continuidade dos horizontes permeã

veis na direção da bacia do Rio das Antas.

3. Coleta periódica de amostras nos pontos d'água,

principalmente nos poços, para determinação de

atividades alfa ou beta anômalas.

4. Realização de estudos periódicos semelhantes

aos executados, para cobrir ciclos hidrológi^

cos completos e avaliar as diferenças de com

portamento no aqüífero em relação a diferentes

estágios da barragem de rejeitos.

• \

\



ESTUDO DE FLUXOS SUBTERRÂNEOS NA BACIA DE REJEITOS

DO CIPC COM TRAÇADORES NATURAIS E ARTIFICIAIS

(VOLUME I)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Antecedentes

A bacia de rejeitos do Complexo Minero Indus

trial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC) foi localizada

na bacia do Rio Verde, na sub bacia do Rio Soberbinho, a

qual é adjacente ã bacia do Rio das Antas, que banha Poços

de Caldas. Em vista disso, é necessário verificar-se se

existe a possibilidade de haver contaminação da bacia do

Rio das Antas, através do lençol subterrâneo, por rejeitos

oriundos da operação do complexo mina-usina.

Sob esse enfoque, avulta a importância do conhe

cimento do comportamento do divisor de águas entre as duas

bacias, principalmente no que se refere â sua estanqueida-

de e à movimentação das águas do subsolo.

Por intermédio da CI-SUMIN-329/80, de 03/11/80,

a SUMIN solicitou ao CDTN a realização de testes com traça

dores radioativos, visando determinar a direção e o senti

do das águas subterrâneas no divisor de águas acima menclo

nado. Tal estudo, recomendado pela CNEN e confiado ã Divi

são de Engenharia Ambiental (DIEAM.PD), deveria ser realî

zado no nível de transição entre a camada de solo e a es

trutura rochosa subjacente.
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Posteriormente, definiu-se ser aconselhável tam

bem, a realização de testes visando determinar a velocida

de das águas subterrâneas.

Por se tratar de um tipo de estudo até então

não realizado pela DIEAM e do qual não se tem informações

a respeito de sua realização no país, houve a necessidade

de desenvolver uma tecnologia apropriada, o que consumiu

um período de tempo relativamente longo, fazendo com que o

trabalho não fosse realizado de imediato.

Outros problemas, de origens econômicas e técnî

cas, principalmente os referentes ao entendimento de espe

cificaçoes, ocorridos por ocasião da perfuração dos poços,

contribuíram também para um retardamento da realização dos

testes.

Assim, a primeira campanha de campo somente foi

realizada em setembro de 1961. Duas outras campanhas se

seguiram: em dezembro de 1981 e fevereiro de 1982.

Os resultados, análises e conclusões, obtidas

nas três campanhas realizadas até o momento, encontram-se

nos Itens seguintes desse relatório.

O
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1.2 Objetivos

O risco de contaminação da bacia do Rio das An

tas, pela infiltração no subsolo, dos rejeitos líquidos a

serem armazenados na bacia do Rio Soberbinho, está limita

do, em principio, à região do colo.

Por esta razão, foram perfurados 3 poços nessa

região, com o objetivo de se investigar o comportamento do

aqüífero nesta área.

O nível máximo previsto para a água armazenada

na barragem é superior ao nível do Rio das Antas na região

do CIPC. Uma vez que a barragem de rejeitos esteja cheia,

com o nivel d'água na cota máxima, o gradiente médio atual

do nível piezométrico das águas subterrâneas poderá ser

incrementado por um fator que pode variar entre 2 e 10.

Por outro lado, os limites da água da barragem,

quando estiver na cota máxima, na região do colo, coincide

rão, aproximadamente, com a posição do divisor atual das

águas subterrâneas, criando a possibilidade de que, nessas

condições, haja o desaparecimento do divisor e todos os

fluxos subterrâneos sejam encaminhados em direção ã bacia

de Rio das Antas.

Dal a necessidade de se conhecer a permeabilida

de dos materiais do colo para chegar a uma avaliação de

tais fluxos, e, portanto, do risco de infiltração dos re

jeitos da barragem para a bacia do Rio das Antas.
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O estudo presente está baseado na avaliação dos

fluxos subterrâneos existentes nas condições atuais, isto

é, com a barragem vazia. A partir desses resultados será

possível avaliar os fluxos previsíveis para o caso da barra

gem cheia.

A avaliação dos fluxos atuais inclui os seguin

tes Itens :

a) Medição da velocidade de escoamento d'água

subterrânea.

b) Medição do sentido de escoamento.

c) Estudo da possível interconexao entre a água

dos poços da região do colo e as surgências e

xistentes nas vizinhanças.

d) Estudo da renovação ou tempo de residência

da água subterrânea.
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2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO COLO DA BACIA

A área em estudo compreende o divisor de águas

entre as bacias do Rio das Antas e do Rio Soberbinho, es

tando situada no planalto de Poços de Caldas, ao sul do E£>

tado de Ninas Gerais (Figura 2.1).

Uma cobertura de solos transportados e de alte

ração se sobrepõe ao substrato rochoso.

Os solos são materiais finos de origem coluvio

nar ou aluvionar, constituídos predominantemente por argî

Ia siltosa, às vezes arenosa, com restos vegetais e pegue

nos fragmentos de rocha alterada.

A Figura 2.2 apresenta os perfis geológicos lon

gitudinais e transversais ao colo. No perfil transversal

ao colo não foi possível distinguir entre solo transporta

do e solo de alteração por falta de informações.

Na sela, a espessura dos solos varia de 10 a

20 metros, sendo que, no perfil longitudinal ao colo, a es

pessura mais provável é da ordem de 27 metros.

A transição solo-rocha, da ordem de 5 metros de

espessura, é relativamente homogênea, com fissuras em ge

ral de aberturas pequenas, freqüentemente preenchidas com

materiais argilosos.

0 substrato rochoso é constituído predominante

mente por tinguaito de estrutura fina com pseudo leucita

de coloração cinza clara e granulação fina.
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Próximo ao contato com o solo de alteração, o

tinguaito apresenta-se geralmente alterado e extremamente

fraturado a fragmentado.
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3. DESCRIÇÃO DOS POÇOS

Os poços em estudo foram revestidos com uma ca

mada de material filtrante (BIDIN), de espessura aproxima

da de 3mm, sobreposta â toda superfície externa de um tubo

perfurado de PVC, de lOOmm de diâmetro.

Os detalhes referentes ã perfuração do tubo de

PVC encontram-se na Figura 3.1 e os dados referentes ã Io

calização e profundidade dos poços encontram-se na Tabe

Ia 1.

As descrições dos tipos de solos encontrados,

com base na inspeção dos testemunhos, são relatadas a se

guir:

a) Poço CDTN- 3

Profundidade; 0,00 a 13,79 metros

Rocha decomposta, completamente alterada, argî

lo-siltico-arenosa, de colorações variegadas. A

distinção entre solo e rocha é extremamente djl

fusa devido â intensa argilização do intervalo.

No entanto, é possível distinguir três domínios

com características diferentes;

19) 0,00m - l,34m

Porção arenosa, coloração marrom escura,com

resíduos orgânicos.

29) l,34m - 5,26m

Porção areno-argilosa, coloração rõsea ain

da com resíduos orgânicos.
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FIG. 3. I - DETALHE DA PERFURAÇÃO DO TUBO DE PVC
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POÇOS

CDTN-01

CDTN-02

CDTN-03

7

7

7

N

.569 .

.569.

.569.

COORDENADAS

(m)

934

876

810

,516

,000

,000

UTM

345

345

345

E (m)

.038,392

.176,000

.162,000

COTA DA SUPERFÍCIE

DO TERRENO

(m)

1.

1.

1.

303,387

304,828

305,230

PROFUNDIDADE

TOTAL DO

FURO (m)

50,14

50,13

50,22

PROFUNDIDADE
ATINGIDA PE
LO REV

TO

14

36

35,

Cm)

,00

,40

00

PROFUNDIDADE
ONDE SE I N I -
CIA A PERFU
RAÇRO DO TU
BO DE PVC (râí

3,70

4,10

5,50

TABELA 1 - LOCALIZAÇÃO E PROFUNDIDADES DOS POÇOS
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39) 5,26m - 13,74m

Porção argilo-arenosa, coloração amarelo-es

euro, com fragmentos esparsos de rocha.

Profundidade; 13,79m - 50,14m (final)

Tinguaito, de cores diversas em função do grau

de oxidação, variando de cinza-esbranquiçado - a

marronzado ao cinza-esbranquiçado-avermelhado.

Apresenta matriz de granulação média a grossa,

com fenocristais abundantes de feldspato alcali^

no e feldspatoldes. Cavidades deixadas pela li

xiviação destes fenocristais estão presentes em

todo o intervalo. O fraturamento não é intenso,

mas, quando presente, exibe preenchimento de ó

xidos de ferro e material esbranquiçado argilo

so. A porção oxidada é predominante no interva

Io de 13,79m a 38,80m. Dal até o final do furo

(50,14m) a rocha exibe tonalidade cinza claro,

com microcristais de pirita.

Intercalação de rocha ultrabásica (lamprófiro)

está presente de 42,12m a 43,80m.

b) Poço CDTN-02

Profundidade: 0,00m - 36,13m

Rocha decomposta, completamente alterada, fria

vel, de colorações variadas. Ë possível distin

guir três domínios de coloração e caracterlsti

cas granulométricas diferentes:
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19) 0,00m - 1,65m

Porção arenosa, coloração marrom-escura,com

resíduos orgânicos.

29) l,65m - 13,40m

Porção argilosa, de coloração rõsea, ferru

ginosa, com intercalação de material turfá

ceo, coloração negra, de 7,90m a ll,63m.

39) 13,40m - 36,13m

Porção argilo-arenosa, tendendo a areno-ar

gilosa ao final do intervalo.

Profundidade; 36,13m - 50,13m

Rocha compacta, maciça, cinza esbranguiçada a

esverdeada, com alguns níveis argilosos, decom

postos, associados â fraturas. De matriz fina

a finíssima, exibe figuras de fusão com remobî

lização de brecha. Outros níveis decimétricos

intercalados, apresentam granulometria grossa

semelhantes a foiaitos. Esta variedade de even

tos (cristalização diferencial,remobilização de

elementos de brecha, figuras de fluxo) permitem

classificar a rocha como Tinguaito Fundido.

c) Poço CDTN-03

Profundidade 0,00m - 34,64m

Rocha decomposta, completamente alterada, de co

res variegadas, oxidada. Três domínios são dis

tintos e apresentam características de cores e

granulometrias diferentes: o
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19) 0,00m - 1,18m

Porção arenosa, marrom-escuro, com resíduos

orgânicos.

29) 1,18m - 14,79m

Porção argilosa, ferruginosa, coloração rõ

sea a ocre.

39) 14,79m - 34,64m

Porção argilo-arenosa tendendo a areno-argi^

losa ao final do intervalo.

Coloração predominante: amarelo-amarronzado.

Profundidade: 34,64m - 50,22m

Tinguaito fundido, cinza claro, de matriz fina

a finíssima, com fenocristais de feldspato alça

lino e feldspatoides esparsos. Forte aspecto

brechõide é exibido no topo do intervalo até

37,00m. As fraturas são preenchidas por mate

rial esbranquiçado argiloso e atingem no máximo

a Smm de espessura.
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4. INFORMAÇÃO HIDROGEOLÕGICA

A informação Mdrogeo lógica de tipo convencio

nal, disponível para a ãrea do colo, ë muito escassa e re

duz-se aos seguintes pontos:

1) Testes de permeabilidade realizados durante

a perfuração de diversos poços, através dos

conhecidos métodos baseados na injeção de ã

gua à pressão atmosférica (para materiais não

consolidados) ou maior do que a pressão

atmosférica (para rocha consolidada).

2) Medição de níveis piezométricos realizada

em 16 furos.

Os valores da permeabilidade obtidos foram os

seguintes:

a) Solos transportados:

-4 -5
Oscilavam entre 10 e 10 cm/s, com uma dis

tribuição bastante homogênea.

b) Solos de alteração:

Nos níveis mais superiores, a permeabilidade

obtida foi da mesma ordem de grandeza do ca

so anterior; nos níveis mais próximos aos

tinguaitos, a permeabilidade aumenta a valo
-3 -2 ""

res de ordem de grandeza de 10 e 10 cm/s.

c) Rocha consolidada de tipo sienltico (t Íngua î

tos):

Varia desde impermeável-até 10" cm/s, depen
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dendo do grau de fraturamento.

Com os dados disponíveis de níveis piezomêtri^

cos foram feitas duas tentativas de definição da superfl_

cie piezomêtrica. Os resultados obtidos apresentam-se nas

Figuras 4.1 e 4.2. Não se dispõe de informação sobre a va

riação da superfície piezomêtrica com o tempo e com as con

dições pluviométricas. No entanto, sabe-se que, pelas me

dições de nível efetuadas nos três poços construídos pelo

CDTN, os níveis piezométricos variam entre 2 e 5 metros, a

proximadamente de uma época do ano para outra.
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5. METODOLOGIA

5.1 Técnicas Utilizadas

As técnicas utilizadas nos diversos estudos efe

tuados foram, basicamente, as seguintes:

1) Estudo geral dos fluxos existentes nos poços

através da marcação homogênea de toda a co

luna d'água.

2) Medição de fluxos verticais nos poços por

dois métodos:

a) Injeção de traçador e detecção através

do deslocamento do detector.

b) Injeção pontual de traçador cem dois de

tectores fixos.

3) Medição da velocidade horizontal do fluxo

d'água no aqüífero pelo método de diluição

com trecho confinado.

4) Medição da direção e sentido do fluxo d'água

no aqüífero, com trecho confinado, por dois

métodos:

a) Injeção pontual em forma de coluna.

b) Injeção continua através de gotejamento.

5) Identificação de águas baseada na medição

de diversos traçadores naturais contidos na

água, incluindo:

a) Hidroqeoqulmica ou análise química dos

principais Ions dissolvidos na água.
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b) Medição do trítio de origem termonuclear,

o qual fornece informação sobre a idade

ou tempo de residência da água no aquife_

ro.

c) Medição dos isótopos estáveis da água: D

e18o.

d) Medição de C, o qual fornece informação

sobre a idade da água em casos de águas

muito antigas e, as vezes, também de ã
14guas modernas, devido a presença de C

de origem termonuclear.

5.2 Marcação de Toda a Coluna D'água

A marcação de toda a coluna d'água é feita uti_

lizando-se basicamente, uma mangueira com as duas extremjL

dades abertas e um lastro de chumbo preso na extremidade

inferior. Após introduzir a mangueira até o fundo do po

ço, adiciona-se uma quantidade de solução radioativa sufi.

ciente para expulsar do interior da mangueira, a coluna

d'água compreendida desde o fundo até o nível d'água no po

ço. A seguir, a mangueira é retirada lentamente do poço,

permitindo que o traçador saia da mangueira e distribua-

se uniformemente ao longo de toda. a coluna d'água.

A detecção é feita deslocando-se uma sonda ao

longo do poço, cujo resultado fornece um perfil de concen

trações, indicando a distribuição do traçador no poço. E£

sa perfilagem é feita a intervalos de tempo que dependem

do comportamento do traçador.
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Com as informações resultantes dos perfis, obten-

se um esquema geral de fluxos no interior do poço, incluin

do, principalmente:

ai Perfilagem completa de velocidade horizontal

em caso de não existirem fluxos verticais.

b) Detecção e medição aproximada de fluxos ver

ticais, com indicação dos trechos do poço on

de eles ocorrem.

5.3 Medição de Fluxos Verticais

5.3.1 Generalidades

Várias são as causas de origem de fluxos verti^

cais. A mais comum consiste na comunicação de dois aquífe

ros ou camadas permeáveis com níveis piezométricos distin

tos, por intermédio do piezômetro. Idêntico comportamento

se verifica entre um aqüífero confinado e uma camada per

meãvel mais superficial. Outra causa que pode dar origem

a fluxos verticais é a condição de não perpendicularidade

do piezômetro âs linhas de fluxo do aqüífero. Em propor

ções menores, embora existam contradições na literatura,

gradientes de temperatura podem provocar a formação de cor

rentes de convecção com o aparecimento de componentes se

gundo a vertical.

No estudo de fluxos verticais, muitas técnicas

de diferentes princípios são utilizadas. 0 emprego de uma

determinada técnica está condicionado ao tipo de informa
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çio que se pretende obter, tais como, localização de zonas

de entrada e salda d'água, determinação da diferença de ni

veis piezometricos dos aqüíferos, de perfis de permeabili

dade, da velocidade do fluxo vertical, etc.

5.3.2 Injeção Pontual com Deslocamento do Detector

O método de injeção consiste em introduzir uma

mangueira de plástico, aberta nas duas extremidades, até o

local onde se deseja fazer a injeção e adicionar uma peque

na quantidade de traçador, mais um volume d'água levemente

superior ao volume compreendido entre a extremidade infe

rior da mangueira e o nível d'água no poço. A água adicio

nada apôs o traçador, ao tomar o lugar da coluna d'água in

terna à mangueira, faz com que ele saia pela extremidade

inferior, realizando, assim, uma injeção pontual.

A detecção, com o deslocamento de um detector

ao longo do poço, permite obter as sucessivas posições da

nuvem de traçador formada, a intervalos de tempo que depen

dem, basicamente, do comportamento do traçador no poço.

Com esse método, as informações obtidas incluem,

principalmente, a localização de zonas de entrada e salda

d'água, isto é, das zonas permeáveis do poço, baseado nas

variações da velocidade do fluxo e nas áreas das curvas de

distribuição do traçador.

O
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5.3.3 Injeção Pontual com Dois Detectores Fixos

Nesse método, uma pequena quantidade de traça
dor ê injetada instantaneamente, através de uma seringa
com embolo movido a ar comprimido, em um determinado pon
to e detectada em duas seções fixas. As seções de detec
ção devem estar distantes do local da injeção, um compri^
mento suficiente para que haja um bom misturamento da solu
ção de traçador.

Ao passar pelas seções de detecção, a nuvem de
traçador provocará o aparecimento de um pico nos regi£
tros de contagens versus tempo.

Sabendo-se o intervalo de tempo decorrido entre
a passagem da nuvem de traçador pelas seções de detecção,
a velocidade média da nuvem, no trecho compreendido entre
as duas seções, pode ser calculada:

Vm - - i -
onde: v = velocidade média do fluxo compreendido entrem

as duas seções de detecção.

l - distância entre as duas seções.

t = tempo médio gasto pelo traçador para se desIo
car entre as duas seções

Esse método fornece o fluxo médio vertical, sem
considerar a troca de água na horizontal, no trecho compre
endido entre as duas seções de medições. Para se avaliar,
em principio, o fluxo médio horizontal, na região entre os
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pontos de detecção, as areas das curvas de contagem versus

tempo, registradas para cada seção, poderiam ser considera

das. Nesse caso, os dois detectores empregados deveriam

ter eficiências e geometrias idênticas.

5.4 Medição da Velocidade Horizontal

5.4.1 Fundamento Teórico

Nas medições de velocidade horizontal empregou-

se o método da diluição, que permite a obtenção da veloci^

dade através da diminuição da concentração do traçador em

função do tempo, como conseqüência do seu arraste pelo flu

xo d'água.

Admitindo-se que Drost et ai (1968)]•
1) 0 fluxo d'água que circula no piezôtietro ê

estaclonãrio.

2) 0 traçador é distribuído homogeneamente no

volume de medição em todo o intervalo de tem

po de medições.

3) Só existe fluxo horizontal no trecho conside

rado;

obtém-se que a velocidade de diluição aparente do aqüífero

é dada por:
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onde: V *= volume de diluição

A - área da superfície de diluição perpendicular ã

direção do fluxo não perturbado.

t = intervalo de tempo decorrido desde a injeção do

traçador, com uma concentração C , até o traça

dor alcançar uma concentração C.

C = concentração do traçador no instante t.

Em geral, a taxa de diluição resultará da ação

de vários fenômenos:

V = oV_ + V. + V + V. + V C5.3)
a £ k s a m

onde: a = coeficiente que representa a perturbação hidro

dinâmica introduzida no aqüífero devido ã pre

sença do poço.

V. = velocidade do fluxo d'água subterrânea não per

turbado.

V. = velocidade aparente resultante de convecção por

diferença em densidades.

V = velocidade aparente resultante de correntes ver

ticais.

Vd = velocidade aparente resultante da difusão mole

cular do traçador.

V. = velocidade aparente devido ao misturador artlfi
m * —

ciai utilizado.
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Os poços do CIPC são poços revestidos por um tu

bo de PVC perfurado e por uma camada de material filtrante

(BIDIN). Nesse caso, o fluxo d'água que penetra no poço,

atravessa a camada do filtro e a parede do tubo, fazendo

com que a vazão pelo poço seja função também das permeabi

lidades do filtro e do tubo.

Supondo-se uniformidade no tubo e no material

filtrante, e aplicando-se a teoria do potencial para o po

ço em um aqüífero homogêneo, Halevy et ai (1967) menciona

que Koch (1966) concluiu que:

(5.4)

onde: r^ = raio interno do tubo perfurado.

r, - raio externo do tubo perfurado.

r3 = raio do poço com revestimento (BIDIN).

k., k2' *3
 = permeabilidade do tubo perfurado, revés

timento e aqüífero, respectivamente.

O cálculo da permeabilidade do tubo perfurado é

feito de acordo com o método desenvolvido por Drost et ai

(1968) , o qual é apresentado no Apêndice I.

Quando o fluxo horizontal é o fenômeno predond

nante no poço, a velocidade de filtração é dada por:

V- = — — (5.5)
i a
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onde não se leva em consideração os efeitos devido ã con
vecçâo por diferentes densidades, correntes verticais, dî
fusão molecular e misturamento artificial.

A contribuição do fenômeno de convecção, por dî
ferentes densidades da solução de traçador e da água do a
quifero, pode ser desprezada porque a concentração de tra
çador no volume de detecção, geralmente ê menor do que
0,04%, o que resultaria em uma densidade especifica, para
a solução, menor do que 1,005.

As correntes verticais, no caso de existirem,
tem sua contribuição minimizada por um confinamento do tre
cho do poço na profundidade de realização do teste.

A contribuição da difusão molecular do traça
dor, da ordem de 10~ cm/s, no presente estudo também pode
ser considerada inexpressiva.

Quanto ao misturamento artificial, ele foi exe
cutado antes de se iniciar cada medição e não no decorrer
de cada medição,sendo nula, portanto, sua contribuição na
velocidade aparente medida. Os efeitos resultantes da au
sência de misturamento durante a medição, podem ser corri^
gidos tomando-se a declividade inicial da curva de desapa
recimento do traçador, pois no inicio, a magnitude desse e
feito ainda é pequena.

Assim, substituindo a equação (5.2 ) em (5.5 ),
temos :
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ln c/co

d2
Tomando-se V = T — j - . h e A = d.h

onde: d - diâmetro do poço

h = altura do trecho confinado

resulta v. = •% r— In C/C
r * at o

Chamando de t,y,Q o intervalo de tempo decorrido para a

concentração do traçador cair a 1/10 da concentração in:L

ciai, isto é, C/C = 0,1, obteríamos a seguinte fórmula

prática:

vf = " "T~ "oT"^ ln

f 4 atl/io

= 1lBOaã (5.6)
atl/10

5.4.2 Equipamento Utilizado

A Figura 5.1 apresenta um esquema do medidor de

velocidades horizontais empreqado.

Dois discos de teflon, circundados por câmaras

de ar, e dispostos perpendicularmente ao eixo longitudinal

do poço, confinam um trecho do poço, evitando a circulação

vertical de águas através do volume de medição.
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Encaixados no disco superior, estão os sistemas

de injeção e agitação, ambos feitos através de ar comprind

do.

Ao término da injeção, um orifício feito no pis_

tão coincide com um orifício do cilindro por onde o pistão

se movimenta; este orifício permite a passagem do ar com

primido para acionar uma ventoinha que transmite o movimen

to de rotação a que ê submetida, através de um eixo, a uma

hélice no interior do volume de detecção, produzindo a agi

tação.

No disco inferior encontra-se o sistema de de

tecção, constituído por um detector Geiger-Müller revesti^

do por uma camisa de metal. O Geiger-Müller encontra-se

conectado a contador analógico BASC com saida para um re

gistrador.

5.5 Medição do Sentido do Fluxo

A maioria das técnicas experimentais para se de

terminar direções e sentidos de fluxos d'água subterrâ

neos, utilizando um único poço, baseia-se no seguinte prin

clpio: um traçador, Injetado no centro do poço, desloca-se

na direção e sentido do fluxo natural, e marca a parede do

poço ou um anteparo vazado colocado internamente e próximo

â parede. A região de maior concentração do traçador na

parede, ou no anteparo vazado, dá a direção e o sentido do

fluxo.
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A injeção deve ser feita de modo suave, sem

causar perturbação no fluxo.

A detecção, feita apôs o intervalo de tempo ne

cessário para o traçador alcançar e marcar a parede, ou o

anteparo, é feita da maneira mais adequada a cada caso.

Quando um segmento da parede do poço é marcada, a detecção

pode ser feita por detectores orientados da superfície, a

través de uma haste rígida, se a profundidade onde se faz

a detecção não for grande. Quando se faz uso do anteparo

vazado (tubo de metal perfurado ou tela de arame), um si£

tema de orientação magnética é acoplado ao anteparo e a

detecção ê feita posteriormente, com o anteparo fora do po

ço, através de detectores, impressão de filmes fotogrãfi^

cos, radiogrãficos, etc.

Neste trabalho, usou-se como anteparo, uma tela

de arame com abertura de aproximadamente 3mm,orientada por

um sistema de posicionamento magnético, onde uma agulha

magnética, com um radioisõtopo na ponta norte, impressiona

va um filme radiogrãfico.

A injeção de traçador foi feita de duas manei^

ras: injeção instantânea em forma de coluna e injeção con

tlnua através de gotejamento.

Na injeção instantânea, em forma de coluna, o

traçador era injetado por uma seringa elétrica,posicionada

no centro do poço e interiormente ã tela de arame. Vide

Figura 5.2,
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Na Injeção contínua, a seringa era substituída

por um tubo de plástico e a injeção feita da superfície,

por gotejamento, através de um frasco de Mariotte.

5.6 Traçadores Naturais da Água

5.6.1 Introdução

Os traçadores naturais da água permitem obter

informações sobre a origem e o comportamento da água no a

qulfero, incluindo relações existentes entre águas de dife

rentes aqüíferos ou entre esses e as águas superficiais.

No caso presente, interessa:

ai Relações entre as águas dos três poços.

b) Relações entre as águas dos poços e as sur

gências das vizinhanças.

c] Identificação de águas de diferentes origens,

tais como, água dos tinguaitos e de camadas

permeáveis do solo, no ciso de ter uma recar

ga independente.

Para isso, far-se-ã uso de dois tipos de traça

dores:

a] Materiais dissolvidos na água:

tons dissolvidos
14 - -2
C presente na forma de CO-/ CO^H ou C03
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Esses materiais dissolvidos apresentam um com

portamento variável com o tempo e tipo do material em con

tato com a água.

b] Traçadores isotõpicos que formam parte da

própria molécula da água:

Trltio de origem termonuclear, que encontra-

se na água como THO (radioativo).

18D e O (ísótopos estáveis) que formam mole

cuias do tipo DHO e H2
18O.

Esses traçadores tem, garantidamente, um compor

tamento igual ao da água. São traçadores quase ideais.

5.6.2 Hidrogeoquimi ca

Ë um fato bem conhecido, que a composição

mica dos sais dissolvidos na água, depende da natureza dos

materiais do subsolo atravessados por ela.

Essa composição é utilizada, freqüentemente, pa

ra se obter informações sobre a oriqem, relacionamento e

comportamento da água nos aqüíferos.

Os parâmetros mais importantes para definir a

qualidade química da água são:

a) Concentração dos Ions fundamentais: Cl ,

N03", SO4"
2, CO3H~ , Na*, K

+, Ca+2 e Mg+2.
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bl Saltnidade total representada pela condutivi

dade ou pelo resíduo seco, obtido por evapo

ração de uma amostra.

c) As vezes também são importantes outros Ions

presentes em pequenas concentrações na água

(oligo elementos).

No caso presente, serão medidos os parâmetros referentes

aos itens "a" e "b", juntamente com o pH.

5.6.3 Carbono-14

140 carbono-14 é produzido na atmosfera por N
14

(n,p) C com neutrons procedentes dos raios cósmicos. Che
14ga na água como C0~/ sendo a maior parte de origem vege

tal durante a infiltração.

Quando a água fica isolada no aqüífero, a con
- 14 ~*

centraçao de C diminui com o tempo segundo a conhecida
lei exponencial, dando informação sobre a idade da água.

0 parâmetro t, ,~ = 5730 anos, só se aplica para

a datação de águas muito antigas (t entre 500 e 40000 ' os,

aproximadamente).

No caso presente, não parece ser possível a pre

sença de ãquas antigas nos aqüíferos. Somente nos mate

riais sieníticos (tinguaitos) poderiam encontrar-se águas

antigas, devido, provavelmente, à sua baixa permeabilidade.

Por esta razão, só se analisará C no poço CDTN-01, que
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parece conter água procedente dos tinguaitos.

A análise de C também pode fornecer informa

ções sobre a presença de águas modernas, devido ao C de

origem termonuclear dos últimos anos. Uma concentração de
14

C maior do que a correspondente ao carbono moderno (pa

drão de ácido oxálicol, indica a presença de C de origem

termonuclear e, portanto, de águas dos últimos 30 anos.

5.6.4 Trítio

O trítio é o único isótopo radioativo conhecido

do hidrogênio.

Sua origem se deve â reações nucleares de raios

cósmicos com os gases da atmosfera, bem como, âs explosões

termonucleares (bombas de hidrogênio) dos últimos 28 anos.

Devido aos pequenos valores das concentrações de

trítio originadas dos raios cósmicos e ao curto período de

desintegração deste isótopo, as águas precipitadas ante

riormente a 1952 tem, na atualidade, concentrações de

trítio tão baixas, que , na maioria dos casos, não são se

quer detectadas. Portanto, o trítio permite identificar á

guas recentes e, em determinados casos, datá-las com exati^

dão.

O
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5.6.5 Isõtopos Estáveis

Coexistem na água, junto com as moléculas H_ o,
16 18

mais abundantes^ moléculas do tipo DH 0 e H~ O.

Essas diferenças de composição convertem o D e

O em excelentes traçadores naturais de grande valor para

o estudo de inúmeros problemas hidrologicos.

As concentrações desses isõtopos na água depen

dem da sua história. No presente trabalho eles servirão ,

basicamente, para estudar possíveis relações entre os pon

tos d'água (poços e fontes das proximidades).
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6. RESULTADOS OBTIDOS

6.1 Introdução

Os resultados constantes desse relatório refe

rem-se à realização de três campanhas de campo. A primei,

ra delas, realizada no inicio de setembro de 1981, serviu,

basicamente, para testes dos equipamentos. Na segunda cam

panha, realizada em meados de dezembro de 1981, alguns da

dos importantes, se bem que isolados, foram obtidos. Na

terceira campanha, em fevereiro de 1982, um estudo mais am

pio foi realizado. Embora ainda faltem alguns dados refe

rentes a essa campanha, como por exemplo, os resultados

das análises de isõtopos estáveis, de C, de trltio,o com

portamento do aqüífero ficou praticamente conhecido.

A apresentação dos resultados obtidos com o uso

de traçadores artificiais é feita, inicialmente, para cada

poço isolado. Todos os dados disponíveis sobre o poço, re

ferentes às três campanhas realizadas, são analisados, ob

tendo-se, assim, o comportamento do poço durante todo o pe

rlodo de estudo. No final do Item são apresentadas as con

clusões gerais sobre o comportamento do aqüífero como um

todo, mais as recomendações que se julgou serem necessá

rias.
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6.2 Poço CDTN-01

6.2.1 Marcação de Toda a Coluna D'água

A Figura 6.1 apresenta os resultados obtidos no

teste de marcação uniforme da coluna d'água, realizado em

13 e 14/02/82. A injeção de traçador ocorreu entre 10

horas, 13 minutos e 30 segundos e 10 horas, 14 minutos e

50 segundos do dia 13/02/82 e a última detecção foi feita

entre 9 horas, 12 minutos e 9 horas, 22 minutos do dia

14/02/82.

A interpretação isolada dos resultados obtidos

neste ensaio conduziria à conclusão de que existe, no po

ço, um fluxo horizontal constante e homogêneo, obtendo-se

para o parâmetro twin um valor próximo a 5 horas. Para

esse valor de t. ,.Q resultaria uma velocidade para o fluxo

horizontal de cerca de 39 cm/dia.

A salda do traçador do trecho superior, onde a

tubulação não encontra-se perfurada (acima de 4,2 metros),

seria explicada pela agitação produzida durante as medi.

ções e pela dispersão derivada dos fluxos existentes no po

ço.

A baixa concentração inicial de traçador no tre

cho final do poço (curvas para 2 e 46 minutos) explica-se

por um efeito da injeção: o volume da solução radioativa

injetada foi menor do que para os outros trechos do poço.

Os outros testes realizados nesse poço demons

tram que a interpretação de um fluxo horizontal homogêneo
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do valor indicado ê errada, sendo que a maior parte das

perdas de traçador são devidas a um fluxo vertical, como

se verá mais adiante.

De qualquer maneira, o poço apresenta um eleva

do grau de homogeneidade no seu comportamento.

6.2.2 Ensaios de Fluxo Horizontal em Trechos Confina

dos do Poço

Foram realizados 7 ensaios a diferentes profun

didades. Os resultados são mostrados na Figura 6.2. De

ve-se ressaltar que os ensaios precisariam de um tempo

muito maior de medição. Devido ã reduzida velocidade do

fluxo, o traçador sai do poço com muita lentidão, fazendo

com que, para obter-se ^om suficiente precisão o déclive

das curvas de salda, precisar-se-ia 5 a 10 horas de medi_

ção para cada ensaio. Com o intervalo de tempo disponível

para as medições, o déclive das linhas exponenciais de sa^

da do traçador não fica bem definido e pode estar afetado

por um erro considerável.

Os resultados mostram que os maiores déclives

(maiores velocidades do fluxol encontram-se nas camadas

mais superficial e mais profunda, correspondendo, essa úl

tima, ao contacto com a rocha consolidada.

Nos casos das linhas correspondentes a 7 e 9,5

metros, não foi apreciada perda alguma de traçador durante

o intervalo de tempo de medição. 0 valor estimado para o
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parâmetro t/10 ë dado como um valor mínimo, levando em con

ta as oscilações estatísticas das medições e o intervalo

de tempo de medição.

0 ensaio efetuado a 10,5 metros iniciou-se pela

tarde e continuou na manhã do dia seguinte, com o equipamen

to ficando durante toda a noite, no poço, com as câmaras

sob pressão. Os dois pontos da linha correspondem às con

centrações médias de traçador obtidas nesses dois interva

los de medição.

A partir dos valores de t w i 0 foram calculadas

as velocidades do fluxo através da equação 5.6 com os

valores obtidos obtém-se o perfil de velocidades indicado

na Figura 6.3. Esse perfil mostra uma camada de baixa per

meabilidade entre, aproximadamente, 6,5 e 10 metros de pro

fundidade. A velocidade aumenta na camada superficial e

na profunda. Deve-se observar que o nível do tinguaito en

contra-se a 14,2 metros, aproximadamente.

A partir desses dados de velocidade do fluxo e

do gradiente de nível piezométrico, pode-se obter a permea

bilidade dos materiais do solo. Infelizmente, o gradiente

local de nível piezométrico não ê conhecido com precisão.

O valor estimado a partir dos dados piezométricos disponl^

veis e da topografia da região é de 1,5%. Com esse valor,

a permeabilidade dada pela equação de Darcy seria K =

V/0,015 (V = velocidade do fluxo]. Os valores de K seriam
-3 -4

7,7 x 10 cm/s para V = 10cm/d e K < 7,7 x 10 para o tre
cho entre 6,5 e 10 metros com V < lcm/d.
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Esses valores de permeabllIdades C7f7xl0 cm/s)

encontram-se próximos ao limite Inferior que pode ser medi

do com a tecnologia utilizada. 0 limite Inferior é dete£

minado pelos fenômenos de difusão molecular e adsorção de

traçador nas paredes do poço e, no caso, no material fil̂

trante, que apresenta um elevado poder de adsorção. Tais

fenômenos produzem uma perda de traçador que pode ser in

terpretada como fluxo, limitando, assim, as possibilidades

do método.

6.2.3 Ensaio de Fluxo Vertical

Os ensaios anteriores indicam diferenças consî

deráveis entre os valores do parâmetro t^ ,1Q obtidos pelo

método de marcação de toda a coluna d'água e pelo método

de diluição com trecho confinado. Essas diferenças suge

riram a possibilidade de que a perda de traçador, no caso

da marcação de toda a coluna, fosse devida, principalmente,

a um fluxo vertical, apesar das curvas da Figura 6.1 não

indicarem, aparentemente, a presença desse tipo de fluxo.

A hipótese estimada para esse fluxo vertical e£

taria baseada na entrada d'água pela parte inferior do po

ço, procedente dos tinguaitos, ou da camada inferior mais

permeável, originando um fluxo vertical ascendente. Essa

água teria uma densidade menor do que a água existente no

poço, devido a ter maior temperatura (mais provavelmente )

ou menor salinidade. Nessas condições, ela subiria atra

vés de toda a coluna d'água do poço, alcançando a superfí^

cie, praticamente sem se misturar ou misturando-se multo

pouco. No entanto, esse fluxo d'água de menor densidade
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arrastaria pequenas quantidades de traçador, de toda a co

luna do poço, as quais deveriam sair do poço, através de

uma camada mais permeável existente na superfície.

Essa hipótese se viu plenamente confirmada no

teste de fluxo vertical da Figura 6.4. O traçador injeta

do no fundo do poço, sobe até a superfície, atingindo, em

um tempo inferior a 0,5 hora, uma concentração praticamen

te uniforme em todo o poço. A partir desse momento, a con

centração de traçador diminui em função do tempo tal como

indica a Figura 6.1. A saida do traçador ocorre acima da

profundidade de 5,5 metros, onde encontra-se a camada mais

permeável (vide Figura 6.3), que está concordante com o

déclive das curvas da Figura 6.4 neste trecho.

Outra segunda hipótese, que poderia explicar o

comportamento do poço durante a experiência de marcação de

toda a coluna d'água, seria baseada no fato de que a água

que entra pelo fundo do poço e origina o fluxo vertical a£

cendente, por ter um nível piezométrico maior do que o nl̂

vel do aqüífero superficial, faz com que a água do poço su

ba de nível. Esse incremento de nível no interior do poço

traduz-se num incremento local de gradiente oiezométrico,

com o qual, a salda do traçador do poço se vê favorecida.

0 mais provável é que essas duas hipóteses a

tuem de forma combinada.
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6.2.4 Conelusão

Resumindo, os testes realizados nesse poço

cam a existência de uma camada relativamente mais permeã

vel aciitui de 5,5 ou 6,0 metros de profundidade, uma camada

pouco permeável, ou impermeável, entre essa última profun

didade e, aproximadamente, 10 metros e, por último, uma ca

mada mais permeável desde 10 metros até o contato com os

tinguaitos. Nesse momento, não temos certeza de que a úl

tima camada permeável coincide com o solo de alteração des

crito nos perfis litolõgicos dos poços 02 e 03. Nesse sen

tido, poderão ajudar muito, as análises químicas e de tra

çadores naturais, que se encontram em andamento.

6.3 Poço CDTN-02

6.3.1 Marcação de Toda a Coluna D'água

Os resultados obtidos com a marcação uniforme

de toda a coluna d'água do poço CDTN-02 são apresentados na

Figura 6.5. Como aconteceu no poço CDTN-01, a interpreta

ção isolada deste teste conduz a conclusões incorretas, da

da a ocorrência, em ambos os poços, de fluxo vertical.

A análise dos sucessivos perfis de concentração

ao longo do poço, em função do tempo, levaria a definição

das seguintes regiões:

a) Uma camada superior com reduzida perda de

traçador, a qual chegaria até a profundidade

de 5,5 metros e que corresponderia ao trecho
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não perfurado do revestimento do poço.

b) Uma camada de alta permeabilidade, presente

entre 5,5m e 10m de profundidade.

c) Uma camada quase impermeável, compreendida en

tre 10m e 11,5m de profundidade.

d) Uma nova camada permeável entre 11,5m e 14m

aproximadamente.

e) Uma camada na qual parece ocorrer fluxo ver_

tical descendente, entre as profundidades de

14m e 20m, aproximadamente. O fluxo vert_i

cal cessaria a 20m de profundidade e foi in

ferido pelo desaparecimento progressivo do

traçàdor, de cima para baixo, na região cita

da.

f) Da profundidade de 20m até o fundo do poço,

a perda de traçàdor foi muito pequena, indjL

cando a existência de uma camada impermeável

ou pouco permeável.

Esta interpretação foi modificada após a reaLi

zação dos testes de fluxo horizontal em volume confinado e

de fluxo vertical. A interpretação julgada mais correta,

por abranger maior número de informações, é apresentada

juntamente com a análise dos testes de fluxo vertical.
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6.3.2 Medições de Fluxo Horizontal em Trecho Confinado

Foram realizados 11 ensaios a diferentes profun

didades, apresentando-se os resultados na Figura 6.6.

Deve-se ressaltar que as curvas não se iniciam

no tempo zero, isto é, no instante da injeção do traçador,

devido ao misturamento inicial intenso, por agitação mecâ

nica, que é realizado logo após a injeção. O objetivo do

misturamento é homogeneizar a concentração de traçador em

todo o volume de medida. Devido à agitação, a água no in

terior do trecho confinado continua a se movimentar duran

te alguns minutos. Durante este período, o traçador perma

nece quase integralmente no interior do trecho confinado,

dado que o fluxo causado pelo misturamento é muito mais

importante que o fluxo natural. Apenas quando a água do

trecho confinado cessa o movimento induzido pela agitação

é que começa a ter importância a perda do traçador causa

da pelo fluxo natural do aqüífero.

Outra observação refere-se ao final das curvas

correspondentes aos trechos de fluxo rápido e que apresen

tam uma concentração praticamente constante de traçador no

seu trecho final.

A taxa de contagem observada neste trecho resul

ta de traçador fora do volume confinado, mas adsorvido nas

paredes do poço e no material filtrante que faz parte do

revestimento. 0 processo de adsorção ê cumulativo, partin

do de um valor nulo e crescendo, a uma taxa desconhecida,a

té o valor final. Este processo introduz um ruido de fun

do (background) variável nas taxas de contagem observadas
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ao longo do teste e que deveria ser deduzido das mesmas.

Como a taxa de crescimento do ruído de fundo ê desconheci

da, as correções nas taxas de contagem devidas ao

"background" introduzem alguma incerteza nas curvas experi

mentais.

A Figura 6.6 mostra os resultados experimen

tais; nela estão também indicados:

a) Os valores do parâmetro t, ,,Qi

b) A velocidade do fluxo horizontal calculado

pela equação 5.6, considerando-se um valor

para o coeficiente a igual a 2,3.

Com os dados de velocidade de fluxo horizontal

ao longo da profundidade foi elaborada a Figura 6.7.

Esta figura mostra um trecho compreendido entre

7m e 10m de profundidade no qual o fluxo horizontal imuito

pequeno (não foram realizados testes a profundidades meno

res que 7m).

Os testes realizados a 7m e a 9m não apresen

taram nenhuma perda de traçador, mas o tempo de medição,em

cada um deles foi muito pequeno, pouco superior a 20 minu

tos. A velocidade no trecho foi determinada por um teste

realizado ã profundidade de 8m, deixando-se o aparelho de

medição no poço durante toda a noite. Para este teste, o

valor do parâmetro t,y10 foi de 29 horas, o que eqüivale

a uma velocidade de 6,7cm/dla. Este valor foi adotado co

mo representativo da velocidade desta camada.
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O teste realizado a llm mostrou uma velocidade

um pouco maior, igual a 13,4cm/dia.

A partir de 12m e até a profundidade de aproxi_

madamente 18m, encontra-se uma camada altamente permeável,

onde os fluxos horizontais atingem valores compreendidos en

tre 8 e 35m/dia. Entre 20m e 28m, a velocidade do fluxo

diminui para alguns cm/dia, caracterizando-se uma nova ca

mada pouco permeável. A partir de 28m, as velocidades vol_

tam a crescer, atingindo-se um valor de 20,4cm/dia à pro

fundidade de 31m, a maior na qual se realizaram testes.

6.3.3 Ensaio de Fluxo Vertical

Duas razões indicaram o interesse de se reali

zar um teste de fluxo vertical:

a) No trecho compreendido entre 5,5m e 10m de

profundidade, o teste de marcação uniforme

da coluna d'água (Figura 6.5) mostrou uma

velocidade aparente muito elevada, a qual não

foi confirmada pelas medições de fluxo hori

zontal em trecho confinado. Isto parece in

dicar que a perda de traçador, no primeiro

caso, era devida ã presença de um fluxo ver

tical.

b) De acordo com os perfis da Figura 6.5, pare

cia existir um fluxo vertical descendente no

trecho compreendido entre 14m e 19m,

madamente.
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A principio, pensou-se que o trecho do poço até
20m de profundidade poderia apresentar um fluxo vertical

ascendente, devido a um possível confinamento da água no

trecho compreendido entre llm e 19m, combinado com a saida

desta água através de uma outra camada mais superficial.

Por esta razão, o teste de fluxo vertical foi realizado in

jetando-se o traçador justamente no limite inferior da ca

mada impermeável, isto é, a 10m de profundidade. Os resul̂

tados do teste são apresentados na Figura 6.8. Existe um

fluxo vertical, como previsto, mas um fluxo descendente. A

velocidade do fluxo vertical pode ser calculada a partir

das distâncias entre 2 picos de traçador e dos intervalos

de tempo transcorridos entre as 2 medições consideradas.

Os valores da velocidade aparecem também na Figura 6.8.

As Figuras 6.8A e 6.8B apresentam resultados

dos no mês de dezembro, a partir de uma injeção pontual de

traçador. 0 método de detecção empregou dois detectores

separados por uma distância conhecida. Na Figura 6.8A,

a injeção foi feita entre os detectores e apenas a sonda

inferior mostrou atividade, indicando que o fluxo vertical

é descendente. A Figura 6.8B representa um outro teste,

com os dois detectores colocados abaixo do ponto de inje

ção. 0 fluxo vertical descendente é mais uma vez eviden

te e a velocidade dele pode ser calculada usando-se a dis

tância que separa os dois detectores e o intervalo de tem

po decorrido entre os dois picos de atividade. A velocida

de obtida ê compatível com os valores determinados na cam

panha de fevereiro, sendo ligeiramente superior a eles.Nas

medições realizadas em fevereiro, pode-se observar que a

velocidade do fluxo vertical diminue continuamente com a

profundidade, atingindo un valor quase nulo para a profundida
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de de 14m. Isto se explica pela elevada permeabilidade do

trecho em que foi realizado o teste: a água marcada com

traçador e transportada pelo fluxo vertical sai do poço na

região entre 12m e 14m, dado o intenso fluxo horizontal que

nela existe.

Se a camada de solo compreendida entre 7ro e 10m

é pouco permeável - tal como foi determinado com os testes

de fluxo horizontal - e se o fluxo vertical é descendente,

parece lógico concluir que a água que dá origem ao fluxo

descendente entra no poço através de um horizonte permeá

vel situado acima de 7m. A litologia dos materiais do so

Io, item 3, mostra que a camada superficial contém

efetivamente materiais areno-argilosos de permeabilidade

maior do que a dos materiais presentes entre 7m e 10m.

Dado que o fluxo vertical cessa por volta de

14m de profundidade e tendo em vista que as permeabilida

des obtidas nos testes de fluxo horizontal foram baixas,é

válido concluir que o trecho do poço entre 20m e o fundo

deve apresentar terrenos de baixa permeabilidade.

Analisaremos novamente os resultados de marca

ção uniforme da coluna liquida, representados na Figura

6.5, levando em conta a existência de fluxo vertical no po

ço. 0 fluxo vertical explica a perda de traçador observa

da no trecho entre 6m e 10m. Ele não explica, entretanto,

o pico de atividade observado a llm de profundidade e que

deveria desaparecer rapidamente por ação do fluxo vertical.

Este pico só pode ser explicado admitindo-se que o mate

rial radioativo que o originou não se encontra na água do

poço, estando fora da coluna liquida, adsorvido no revesti.
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men to ou no terreno. Devido à proximidade de uma região

com fluxo horizontal muito rápido, a turbulência gerada por

este fluxo poderá transportar traçador para a região en

tre o revestimento de PVC e a parede do furo, que foi ini.

cialmente perfurado com diâmetro um pouco maior. Parte de£

te traçador poderá ficar retida nos materiais adjacentes

ao tubo de PVC, ou seja, o material filtrante e materiais

argilosos do solo, originando o pico observado a llm, nos

perfis da Figura 6.5.

Deve ser observado que, no teste de fluxo verti,

cal realizado no mesmo poço, também se formou um pico bem

definido, que ficou fixo e isolado do restante da nuvem de

traçador que se movia ao longo do poço. A profundidade de

ocorrência do pico foi a mesma nos 2 testes: marcação un_i

forme de coluna e medida de fluxo vertical.

Em resumo, os testes realizados no poço CDTN-

02 permitem chegar ás conclusões seguintes:

a} Na camada superior, até 5,5m de profundidade,

o revestimento do poço não está perfurado. O

traçador injetado neste trecho pernanece ne

le.

b) Através de uma camada superficial permeável,

que deve estar situada a profundidades infe

riores a 6m, penetra no poço uma pequena

quantidade de água, que dá origem a um fluxo

vertical. Este fluxo é descendente e pode

ser observado até 14m de profundidade.
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Na época de seca» pode ocorrer que a camada su

perficial permeável fique parcial ou totalmente esgotada.

Neste caso, ocorreria uma inversão do fluxo vertical, que

passaria a ser ascendente. Este fenômeno foi observado nes_

te poço durante as medições realizadas em setembro de 1981.

Esta inversão indicaria também que o aqüífero situado abai^

xo de 12m de profundidade é efetivamente confinado. CEig.6.8.0

c) Entre llm e 19m, existe uma camada muito per

meave1 onde os fluxos horizontais chegam a

atingir valores de velocidade superiores a

30m/dia (velocidade de Darcy).

d) Entre 19m e 28m, tem-se novamente uma camada

de baixa permeabilidade» com fluxos inferio

res a 10cm/dia.

e) A partir de 28m, a permeabilidade aumenta

progressivamente na zona que corresponde ao

contato entre o solo e a rocha.

6.4 Poço CDTN-03

Os testes, realizados nesse poço foram exatamen

r.e os mesmos que os testes realizados no poço CDTN-02 e os

resultados obtidos foram semelhantes.
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6.4.1 Marcação de Toda a Coluna D'água

Os resultados obtidos nesse teste são apresen

tados na Figura 6.9 e são similares aos do caso anterior.

A interpretação inicial parecia indicar a presença de duas

camadas permeáveis situadas, nesse caso, em redor dos 10 e

16 metros de profundidade respectivamente, separadas por

uma camada impermeável que estaria situada em 14,5 metros.

Essa interpretação teve que ser alterada quando

foi feito o teste de fluxo vertical, encontrando-se que a

perda de traçador na camada superficial é devida a um flu

xo vertical descendente.

Assim como no poço CDTN-02, as perdas de traça

dor abaixo de 20 metros de profundidade eram muito peque

nas e este comportamento continua praticamente até quase o

fundo do poço. O trecho situado abaixo dos 18m apresenta

indícios de fluxo vertical descendente, caracterizado por

uma diminuição progressiva das concentrações observadas,

de cima para baixo.

6.4.2 Medição de Velocidade Horizontal em Trecho Con

finado

Foram realizados 14 testes e os resultados es

tão indicados na Figura 6.10.

No trecho compreendido entre 7 e 15 metros a

concentração de traçador diminue muito lentamente com o

tempo. Como no caso anterior, devido ao curto intervalo
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de tempo utilizado para as medições, não é possível obter-

se, com boa precisão, as velocidades de fluxo. Os valores

indicados na Figura: V < 5cm/dia sõ devem ser considerados

como dados estimativos. 0 teste realizado a 8 metros de

profundidade, deixando o equipamento durante toda a noite,

deu uma velocidade de fluxo de 3,9 cm/dia, que resulta coe

rente com os valores indicados anteriormente. No ensaio

realizado a 14,5 metros, a concentração de traçador apre

sentou uma variação irregular; ela permaneceu constante

no início, desceu fortemente em seguida e depois subiu até

quase o valor inicial. Não temos uma explicação razoável

para o comportamento do traçador neste caso, a não ser a

existência de alguma interferência da camada muito permeá

vel subjacente. A partir de 16 metros, inicia-se um fluxo

horizontal muito rápido, com velocidades que passam de 55

metros/dia. A espessura da camada com fluxo rápido nesse

poço é muito maior do que no poço anterior, inclusive a

camada mais profunda, situada no contato com os tinguaitos,

apresenta também um fluxo rápido entre 1 e 2 metros/dia.

6.4.3 Ensaio de Fluxo Vertical

0 traçador foi injetado instantaneamente al4,5m

de profundidade, iniciando-se imediatamente as perfilagens

sucessivas do poço. As curvas obtidas, que representam as

taxas de contagem observadas em cada profundidade em fun

ção da profundidade, para diferentes intervalos de tempo

contados a partir da injeção, são apresentados na Figura

6.12
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As Figuras 6.12.A e 6.12.B apresentam resulta

dos obtidos na campanha de dezembro/81, a partir de uma in

jeção pontual de traçador e detecção em duas seções fixas.

Os valores obtidos para a velocidade do fluxo vertical são

compatíveis com os valores obtidos na campanha de feverei^

ro/82.

0 comportamento do poço CDTN-03 apresenta vá

rias semelhanças com o do poço anterior. Assim,pode-se cl_

tar a formação de um pico de atividade para a profundidade

de 15m que não se altera com o tempo; a hipótese que explî

ca este fenômeno é a existência de material radioativo fi_

xado pelo revestimento do poço e/ou pelo terreno adjacen

te. 0 fluxo vertical observado é descendente, como no po

ço CDTN-02; entretanto, ele continua ao longo de todo o po

ço, chegando praticamente ao fundo. A velocidade do fluxo

vertical vai diminuindo progressivamente, devido ã perda

de água por salda horizontal, ao longo da camada de alta

permeabilidade.

0 fato do fluxo vertical atingir o fundo do po

ço indica que as camadas inferiores do solo e, posslvelmen

te, os tinguaitos, apresentam uma certa permeabilidade.

A entrada de água no poço deve estar localizada

também na camada superior, acima de 7m, já que, entre 7m

e 15m, a permeabilidade é muito baixa (Figura 6.11). A

vazão da entrada d'água, neste caso, deve ser maior do que

para o poço anterior; portanto, o fluxo horizontal não é

suficiente para reduzir a zero o fluxo vertical, como ocor

rera no caso do poço CDTN-02.
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7. CONCLUSÕES BASEADAS NAS PRIMEIRAS CAMPANHAS COM

TRAÇADORES ARTIFICIAIS

7.1 Comentários Preliminares

Uma análise dos resultados obtidos nas diversas

medições de fluxo, realizadas nos três poços, nas três prî

meiras campanhas com traçadores artificiais, permite algu

mas conclusões importantes sobre a hidrologia subterrânea

da região estudada. Outras conclusões poderão advir dos

dados sobre a análise química das amostras d'água coleta

das nos poços e fontes próximas, dados sobre trítio, C e
18 ~
0, ainda em realização.

Esses dados, que serão incluidos no próximo rela

tório, poderão ter influência na interpretação dos dados

de fluxo aqui realizada, já que um estudo de hidrologia

subterrânea é baseado na análise de um conjunto de informa

ções bastante extenso e abrangente.

As conclusões, apresentadas a seguir, foram sepa

rados por ítens que se julgou importante enfatizar.

7.2 A Camada Superficial Permeável

Os testes realizados indicam, nos 3 poços, a e

xistência de uma camada superficial permeável, que atinge

a profundidade máxima de cerca de 7m e que participa, dos

fluxos verticais encontrados.

No caso do poço CDTN-01, que apresenta fluxo

vertical ascendente, a água sai do poço através desta cama

da.
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No caso dos poços CDTN-02 e CDTW-03, a água en

tra nos poços por esta camada, dando origem a fluxos verti

cais descendentes.

Nos 3 casos, a existência desta camada permeà

vel parece ser coerente com a composição litolôgica dos ma

teriais superficiais. Imediatamente abaixo deIa,encontra-

se outra camada de materiais argilosos ou argilo-arenosos,

de baixa permeabilidade. Devido a isto, o aqüífero super

ficial se comporta como um aqüífero independente.

0 aqüífero é recarregado pela superfície e dss

carregado nas regiões onde aflora o substrato argiloso. De

vido â baixa permeabilidade da camada argilosa, a água des

te aqüífero não poderá infiltrar-se para níveis mais pro

fundos. Algumas das fontes existentes na área em estudo

devem ser alimentadas por este aqüífero; isto talvez possa

ser esclarecido quando as análises em andamento foram com

pletadas.

Caso o nível d'água na barragem de rejeitos a

tinja esta camada permeável superficial, poderá haver in

fiItrações no aqüífero, com a conseqüente descarga nas fon

tes por ele alimentadas. Isto talvez torne necessária a

interposição de uma camada impermeável, provavelmente argî

losa entre as águas da barragem de rejeitos e a camada su

perficial permeável.
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7.3 Segunda Camada Permeável

7.3.1 Localização da Segunda Camada Permeável

Abaixo da camada argilosa que serve de limite

ao aqüífero superficial, encontra-se uma camada muito per

meãvel na zona dos poços CDTN-02 e CDTN-03. Este segundo

aqüífero encontra-se em regime de confinamento, como será

demonstrado posteriormente.

A camada permeável tem seu inicio a 12m de pro

fundidade, no poço CDTN-02 e a 16m de profundidade, no po

ço CDTN-03. Levando em conta que a cota topográfica do po

ço CDTN-03 é superior em 0,4m â cota topográfica do poço

CDTN-02, ter-se-ia um mergulho da camada permeável equiva

lente a 3,6m;como a distância existente entre os dois po

ços é de 66m, isto eqüivale a um mergulho da camada permeá

vel de aproximadamente 5,4% para o sul.

Esta camada de alta permeabilidade não foi en

contrada no caso do poço CDTN-01. Em vista disso, parece

duvidoso que haja continuidade da camada permeável na dire

ção do Rio das Antas, o que é uma conclusão importante em

relação ã infiltrações provenientes da barragem de rejel.

tos.

No poço CDTN-01, a camada de maior permeabilida

de foi encontrada no trecho de solo em contacte com os tin

guaitos. Parece pouco provável que esta camada tenha a

mesma origem e permeabilidade que a camada mais permeável

dos poços CDTN-02 e CDTN-03. Esta afirmação exigiria admi

tir-se que a diferença na velocidade do fluxo horizontal -

muito menor no poço CDTN-01 - fosse devida exclusivamente
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à diferença dos gradientes piezométricos nas duas áreas.

Nos casos dos poços CDTN-02 e CDTN-03, o gradiente de ni

vel piezométrico poderia ter, como máximo, um valor de

0,05. No entanto, no caso do poço CDTN-01, o valor mínimo

que parece razoável seria de 0,005. Com estes dados, e su

pondo-se es mesmas características para as camadas permeá

veis dos 3 poços, a velocidade do fluxo horizontal nos po

ços CDTN-02 e CDTN-03 deveria ser 10 vezes maior do que

no poço CDTN-01. Na realidade, a velocidade média observa

da nos poços CDTN-02 e CDTN-03 é cerca de 300 vezes maior

do que as velocidades médias do poço CDTN-01. Isto parece

indicar que a permeabilidade da camada permeável do poço

CDTN-01 ê bem menor do que a correspondente aos outros

dois poços.

7.3.2 Caracterização da Segunda Camada Permeável como

um Aqüífero Confinado

A camada de elevada permeabilidade localizada

nos poços CDTN-02 e CDTN-03 constitui, na realidade, um a

qulfero confinado. Isto foi demonstrado, de forma inequî

voca, em um teste de fluxc vertical realizado na campanha

de setembro de 1981.

Naquela época, o nível piezométrico do poço

CDTN-03 estava localizado aproximadamente a 6m de pro fund î

dade. Isto porque o aqüífero superficial, anteriormente ei

tado como uma das entradas de água nos poços CDTN-02 e

CDTN-03, estava parcial ou completamente esgotado, já que

a época era de seca. Nestas condições, detectou-se um

fluxo vertical ascendente nos poços, saindo pela camada su
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perficial a água do aqüífero profundo. O nível piezométri^

co medido naquela época correspondia ao nível piezométrico

vertical do aqüífero confinado, o qual se situava aproxima

damente a 10m acima da camada superior dos materiais per

meãveis. O fluxo vertical ascendente demonstra que este

nível d'água corresponde ao aqüífero confinado e não ao a

quifero livre.

Este confinamento indica claramente que este a

quifero é carregado em cotas mais elevadas do que a corres

pondente aos poços, isto é, através de águas infiltradas

nos morros próximos, onde deve existir um afloramento da

camada permeável. «*.

7.3.3 A Relação entre a Água da Barragem e o Aqüífero

Confinado

0 fato da região mais permeável se constituir

em um aqüífero confinado tem muita importância em relação

a possíveis perdas de água da barragem de rejeitos. Supo

nhamos, na pior hipótese, que o aqüífero confinado descar

regue no interior da bacia de rejeitos. A água do aqulfe

ro estará, portanto, em comunicação com a água armazenada

na barragem. A água armazenada, â medida que o nível da

barragem subisse, poderia infiltrar-se através da camada

permeável. Ela poderia atingir, no poço, o mesmo nível da

água da barragem e precisaria, para sua comunicação com a

bacia do Rio das Antas, que houvesse a continuidade da ca

mada permeável até cotas mais baixas, situadas dentro da

bacia deste rio. As informações obtidas no poço CDTN-01

não parecem indicar a existência desta continuidade, já
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que o fluxo vertical é ascendente no poço CDTN-01 e deseen

dente nos outros dois; além disso, os valores de permeaM

1idade medidas são muito diferentes (ver 7.3.1). Apesar

de se dispor de informações apenas para um ponto situado

entre os poços CDTN-02 e CDTN-03 e a bacia do Rio das An

tas, a camada altamente permeável não foi detectada no po

ço CDTN-01.

Uma possível comunicação da água da barragem com

os poços e fontes da região poderá ser detectada através de

amostragens de água, para posteriores determinações de

atividade de emissores alfa. Esta monitoração foi, inclu

sive, recomendada pela Comissão Nacional de Energia Nu

clear.

7.3.4 Relação entre Cotas de Água nos Poços e na Bar

ragem

Ainda em relação a uma possível infiltração da

água retida na barragem através da camada mais permeável

dos poços CDTN02 e CDTN-03, analisemos as cotas da água

nos dois locais. Em fevereiro de 1982, o nível da água ar

mazenada na barragem de rejeitos correspondia, aproximada

mente, ã cota 1290 m.

A cota do poço CDTN-02 é de 1304,8m. Portanto,

o limite superior da camada permeável que forma o aqüífero

confinado e que está a 12m de profundidade (Figura 5.7),en

contra-se na cota1304.8 - 12 = 1292,8m. 0 limite supe

rior desta camada está, portanto, 2,8m acima do nível d'à

gua na barragem.
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Para o caso do poço CDTN-03, a cota do mesmo é

1305,2m e o limite superior da canada permeável encontra -

se a 16m abaixo, ou seja, na cota 1289,2m. Neste caso, o

limite superior da camada permeável encontra-se, aproxima

damente, ao mesmo nível da água da barragem.

A velocidade do fluxo horizontal no aqüífero con

finado, medida nos poços CDTN-02 e CDTN-03, deve estar in

fluenciada pelas variações de nível d'água na barragem, ca

so exista uma conexão hidráulica entre a água da barragem

e o aqüífero confinado. A partir do momento em que os n_í

veis d'água coincidam, a velocidade do fluxo horizontal no

aqüífero deverá decrescer ã medida que aumente o nível

d'água na barragem, pois isto acarretaria uma diminuição do

gradiente piezométrico na zona dos poços.

Estas considerações oferecem uma segunda possi.

bilidade (a primeira é a análise radiométrica da água) de

detectar, a curto prazo, se existe ou não conexão entre o

aqüífero confinado e a água da barragem.

7.3.5 Causa do Fluxo Horizontal na Camada Permeável

Os resultados obtidos parecem indicar que o ele

vado fluxo observado na camada permeável que constitue o a

quífero confinado está relacionado com o elevado gradiente

de nível piezométrico em direção ã bacia do Rio Soberbinho

e também com os materiais mais permeáveis que constituem o

solo de alteração.
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A relação do fluxo com o gradiente piezométrico

parece bem clara no caso do poço CDTN-03, para o qual o

sentido do fluxo observado coincide aproximadamente com o

alinhamento de maior déclive do terreno.

O resultado de sentido de fluxo foi obtido em

testes com traçadores na campanha de fevereiro de 1982 e

deverão ser confirmados por novos testes, a serem realiza

dos no final de março.

No caso do poço CDTN-02, a sua localização em

relação às isopiezas parece permitir um fluxo em qualquer

direção, já que o poço se encontra em uma região divisória

entre fluxos.

A relação do fluxo com a litologia do terreno

não apresentou resultados muito concordantes. Em princl^

pio, parece que a permeabilidade elevada está relacionada

com a presença de solo de alteração, enquanto que o solo

transportado constituiria a camada confinante de baixa per

meabilidade. No entanto, uma análise visual dos testemu

nhos coletados durante a perfuração dos poços não confirma

adequadamente esta observação. 0 material que correspon

de, nos testemunhos, ã camada onde ocorre intenso fluxo

horizontal aparenta ter baixa permeabilidade,parecendo con

ter uma porcentagem relativamente alta de argila. Segundo

os testemunhos, a permeabilidade deveria aumentar com a

profundidade, atingindo valores máximos na interfase solo-

tinguaitos, pois a porcentagem de argila parece diminuir,

nos corpos de prova armazendos, com o aumento da profundi^

dade. Estas observações não foram confirmadas pelos re

sultados experimentais: na realidade, os fluxos são muito
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maiores na camada permeável, a meia profundidade dos po

ços, decrescendo com o aumento desta.

Deve-se observar, no entanto, que os poços CMN-

02 e CDTN-03 encontram-se situados em uma depressão local

dos tinguaitos, com mais de 10m de profundidade. Este fa

to, juntamente com a baixa permeabilidade desta rocha, po

de justificar a menor velocidade do fluxo nos níveis mais

profundos dos poços. As maiores velocidades da água encon

tram-se, aproximadamente, em uma cota equivalente aos con

tactos entre o tinguaito e o solo, fora da depressão ante

riormente mencionada.

7.4 0 Comportamento da Rocha Consolidada

O comportamento da rocha consolidada que, teóri_

camente, constitui o substrato impermeável que ocorre a

partir da interface com o solo, apresentou-se variável nos

ensaios realizados.

No caso do poço CDTN-01, estes materiais pare

cem contribuir com a água que dá origem ao fluxo vertical

ascendente observado neste poço.

No caso do poço CDTN-03, o substrato rochoso

parece permitir a saida de água oriunda de níveis superio

res e que dá origem a um fluxo vertical descendente.

Por último, no poço CDTN-02, estes materiais pa

recém ser completamente impermeáveis.
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Esta variabilidade no comportamento parece e£

tar relacionada com a existência ou não de fraturas no

substrato rochoso e, além disso, com a impressão de que o

sistema de fraturas tem uma recarga de água independente.

A variação no comportamento, junto com a hipótese da recar

ga independente, indica que não há uma relação hidráulica

definida entre as diversas fraturas observadas. 0 movi

mento de água no conjunto de fraturas não é uniforme, exis

tindo em algumas regiões e desaparecendo em outras, prova

velmente por preenchimento das fraturas por material não

permeável.

Devido a este fato, as possibilidades da rocha

transmitir água são bastante reduzidas. Esta observação

completa a análise dos 3 poços estudados, ao longo de to

da a sua profundidade.



82.

REFERÊNCIAS

GASPAR, E, & ONCESCU, M. Radioactive tracers in

Hydrology. Amsterdam, Elsevier, 1972.342p.

(Developments in hydrology, 1).

HALEVY, E.; MOSER, H.; ZELLHOFER, 0.; ZUBER, A.

Borehole dilution techniques: a critical

review. In: SYMPOSIUM ON ISOTOPES IN

HYDROLOGY, Vienna, 14-18 Nov. 1966.

Proceedings ... Vienna, IAEA, 1967, p.531-64.

32
HAZZAA, I. B. Single-well technique using p

for determining direction and velocity of

groundwater flow. In: SYMPOSIUM ON USE OF

ISOTOPES IN HYDROLOGY, Vienna, 9-13 Mar.1970.

Proceedings... Vienna, IAEA, 1970.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO

DE SÃO PAULO. Estudos geológico-geotécnicos

.no divisor de águas das bac? as dos rios Sober

bo e das Antas, próximo ao reservatório da

barragem de contenção de rejeitos da usina

de concentração da mina Osamu Utsumi - Caloas-

MG. São Paulo, 1981 (IPT relatório 14945).

KOCH, A.; KLOTS, D.; MOSER, H. Anwendung

radioaktives Isotope in der Hydrologie. 6.Der

Einfluss des Filterrohrs auf die Messung der
ii

Filtergeschwindigkeit nach dem Verdunnungs

verfahren. Atomkernenergie, 2̂_ (9/10) : 361-

69, 1967.



83.

PLATA BEDMAR, A. Isotopos en hidrologia. Madrid,

Alhambra, 1972, 328p.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE

SÃO PAULO - Estudos Geológicos-Geotécnicos no

Local de Implantação da Barragem de Contenção

de Rejeitos da Usina de Concentração da Mina

Osamu Utsumi - Caldas - MG. São Paulo, (IPT-

Relatório 14715).

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE

SÃO PAULO - Estudo Geolôgico-Geotécnico Prelî
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APÊNDICE I

CALCULO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DO TUBO

DE PVC PERFURADO

A permeabilidade do tubo filtrante, segundo

Kock (1967), calculada para um fluxo laminar no orifício,

apurando a lei de Darcy, é dada por:

onde: I

n ST

área dos orifícios
area total do tubo

P = densidade da água

g = aceleração da gravidade

n = viscosidade dinâmica da água

rH= raio hidráulico: 2 X

S = fator de atrito

T = coeficiente de resistência

Para o tubo empregado em nossos testes, segundo

a Figura 3.2, temos:

2
17x15,5

110,6x26,3
= 1Sf

2
S - 7,75mm

S = 8 (orifício circular)



AI. 2

O coeficiente de resistência T pode ser obtido

de um grafico experimental elaborado por Koch lsl .

Com
Î = 0,140, do gráfico obtem-se:

a
r 1 +r 2

= 2,4 x 10'

onde: a = 50mm (constante)

r.= raio interno do tubo

Tj- raio externo do tubo

3Portanto, T = 2,4 x IO

Tomando-se p = 1 g/cm"

[ 4 9*5o f 3 | = 1'

Temos

g = 981 cm/s

n = 0,01 g/cm.s

1x981
k = o 145K l U'14:> 0,01

= 0,103 cm/s

04 x 1()

(0,775)

8x1,04 x 10



APÊNDICE II

CALCULO DO COEFICIENTE DE PERTURBAÇÃO HIDRODINAMICA (a)

Com base no relatório n9 14945 do IPT |l*1 ado

tou-se os seguintes valores de permeabilidade para o

fero (k3) :

POÇO

CDTN-01

CDTN-02

CDTN-03

PROFUNDIDADE
(m)

13,0

19,5

33,0

29,6

33,6

COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE
(cm/s)

io-5

5 x IO"5

3 x IO"3

5 x IO"4

5 x IO"4

A seção transversal dos poços, com o tubo perfu

rado (PVC) e o revestimento CBIDIN) é mostrada a seguir:

A permeabilidade do tubo perfurado foi calcula

da no Apêndice I:

k, = 0,103 cm/s

Como não se tem informações sobre a permeabiH

dade do BIDIN (k2)/ vários valores, contidos em um amplo

intervalo, serão adotados.



All. 2

Bidin Tubo perfurodo

AOUIFERO / ^ J
/ / / /

5,5

/ ,
/
X

\

\

/

5,8 cm

/y

\y

/

= 0,89

= 0,94

= 0,85

Para cada valor de k 2 adotado, um valor de a é

calculado analiticamente segundo a equação (2.4) . 0 valor

de a a ser utilizado nos testes será uma média dos valores

calculados para cada k_ adotado.

Como exemplo típico de cálculo, apresentamos o

cálculo de o para o poço CDTN-03.

1. Adotando-se k. 10 temos :

11
:2

5x10-4

10-1

10-1

0,103

= 5 x 1 0

0,971

-3



A l l . 3

a =•
8

(l+5xlO~3) [1,792+0,971x0,208J+ (l-5xio"3) [ 1,606-0,97x0,161 )

2. Adotando-se k 2 = 10~ temos:

=2,32

= 5 x IO"2

10 - 2

0,103
= 0,097

a =
(l+5xl0~2)[l,792+0,097x0,208]+(l-5xl0~2)[1,606-0,097x0,161]

^2,34

3. Adotando-se k~ = 10 temos:

5xlO"4

*2 10 J

k2 _ 10" 3

0,103
= 0,010

(1+0,5)[l,792+0,01x0,208]+(l-0,5)[l,e06-0,01x0,16l]
2,29

0 valor médio de a é: ã = 2<^34+2,29

2,32.

a = 2,3

Fazendo-se os mesmos tipos de cálculos para os

poços CDTK-01 e CDTN-02, encontramos os valores médios de

a constantes da Tabela a seguir:



A l l . 4

POÇO

CDTN-01

CDTN-02

CDTN-03

PROFUNDIDADE
(m)

13,0

19,5

33,0

29,6

33,6

a

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3


