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ESTUDO DE FLUXOS SUBTERRÂNEOS NA BACIA DE REJEITOS DO
CIPC COM TRAÇADORES NATURAIS E ARTIFICIAIS

(VOLUME II)

1. INTRODUÇÃO

A bacia do Rio Soberbinho, sub bacia do Rio Ver
de, foi o local escolhido para a construção da bacia de re
jeitos do CIPC - Complexo Minero Industrial do Planalto de
Poços de Caldas.

Devido ã sua localização, adjacente ã bacia do
Rio das Antas, que banha a cidade de Poços de Caldas, um
dos problemas que podem advir é a infiltração e percolação,
através do subsolo, dos rejeitos provenientes da operação
do complexo mina-usina.

Assim, é necessário avaliar o risco de contand
nação da bacia do Rio das Antas, cie está limitado, em
principio, ã região do divisor de águas entre as duas ba
cias.

0 divisor vem merecendo atenções e cuidados e£
peciais, sendo incessantemente investigado em estudos que
procuram determinar, principalmeir , seu comportamento hi.
drogeológico.

Foram realizados, até omento, diversos tipos
de trabalhos que incluem os estud- ?om traçadores natu
rals e artificiais em três poços ra região do divisor e



em nove fontes das vizinhanças.

O relatório sobre os estudos com traçadores é

composto por dois volumes.

0 volume I, editado em abril/82, contém, além

de descrições da região estudada, dos poços e das técnicas

utilizadas, os resultados e conclusões a que se chegou, ba

seando-se nos ensaios com traçadores artificiais (testes

de marcação de toda a coluna d'água, testes de fluxo verti

cal, testes de fluxo horizontal em trecho confinado), nas

campanhas realizadas até fevereiro/82 nos três poços.

0 volume II, a seguir, é uma complementaçao do

primeiro relatório, apresentando resultados, conclusões e

recomendações obtidas com:

1. Analises químicas da água, oxigênio-18, car

bono-14 e trltio, realizadas nos três poços

e em nove fontes das vizinhanças, nos meses

de fevereiro e março/82. :

2. Ensaios de marcação de coluna, fluxo horizon

tal em trecho confinado e fluxo vertical,rea

lizados nos três poços no mês dè~ março/82.

3. Todos os ensaios de direção e sentido do flu

xo subterrâneo, realizados nos três poços a

té o momento.

4. Analise mineralógica e qualitativa completa

de amostras de solo, obtidas dos testemunhos



3.

coletados por ocasião da perfuração dos po
ços.
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2. RESULTADOS

2.1 Comentários Preliminares

Além de estudos da fluxos subterrâneos, nos
três poços, com traçadores artificiais, constava do crono
grama de atividades da campanha de fevereiro/82, empreendi
da pela DIEAM.PD - Divisão de Engenharia Ambiental, a cole
ta de amostras d'água nos poços e fontes da região, para
um possível estudo de identificação de águas, baseando-se
na determinação de vários traçadores naturais contidos na
água.

Com essa finalidade, coletaram-se amostras em
14 pontos d* água, sendo 5 nos poços e 9 nas fontes vizî
nhas. A localização desses pontos aparece na Figura 2.1 ,
sendo que o critério de seleção adotado baseou-se na esco
lha de pontos que apresentavam reais possibilidades de es
tarem relacionados entre si.

As concentrações de oxigênio-18 e carbono-14 fo
ram determinadas no Centro de Estúdios Hidrográficos de
Madrid. Espana, em decorrência da missão do perito da IAEA
ao Brasil, Dr. Antônio Plata Bedmar, que participou dos
trabalhos empreendidos na campanha de fevereiro/82. As
análises físico-qulmicas, com determinação da concentração
dos principais lons dissolvidos e de trítio, foram executa
das pela DIQUI.PD - Divisão de Química, do CDTN - Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear.

Devido a problemas de conservação, não foi pos_
slvel determinar a concentração de anions para as referi^
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das amostras d'água, o que motivou a realização de uma ou

tra campanha, em março/82, com a finalidade de se proceder

a novas coletas. Aproveitando a oportunidade, realizou-se

também uma nova campanha de estudos de fluxos com traçado

res artificiais.

Ainda com relação à campanha de fevereiro/82,

procedeu-se a uma inspeção dos testemunhos de solo coleta

dos por ocasião da perfuração dos poços, na tentativa de

estabelecer conexões entre a litologia do terreno e os ele

vados fluxos horizontais, encontrados em uma determinada

camada através da realização de testes com traçadores artî

ficiais. Como a observação visual dos testemunhos não per

mitiu qualquer tipo de relação, procedeu-se à retirada de

amostras de solo dos mesmos, para análises mineralõgicas.

Essas análises foram executadas pela DIEMI - Divisão de Es

tudos Minerais, do CDTN - Centro de Desenvolvimento da Tec

nologia Nuclear.

A forma de apresentação dos resultados e anãlî

ses é feita da maneira que se julgou ser mais conveniente.

A parte dos traçadores naturais é tratada individualmente,

para cada tipo de análise, procurando-se estabelecer as

origens e relações entre conjuntos de pontos d*água. De

outro lado, a parte de traçadores artificiais é tratada pa

ra cada poço isolado, procurando-se, a princípio, determi

nar seu comportamento especifico.
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2.2 Traçadores Naturais

2.2.1 Hidroqulmica

O estudo da qualidade química da água, através

da hicroqulmica, pode fornecer informações importantes so

bre a origem, relacionamento e comportamento da água no a

qulfero.

A composição química dos sais dissolvidos na á

gua depende, basicamente, da natureza dos materiais do sub

solo em contacto com a água.

Assim, alguns lons fundamentais são utilizados

freqüentemente como verdadeiros traçadores naturais nas in

vestigações do subsolo.

Nesse trabalho, foram analisados os anions

HCO3", Cl~, N0,~ e SO." , assim como os cations Na+, K ,
+2 +2Ca e Mg , além de medições de salinidade total, repre

sentada pela condutividade, e pH. Os resultados das análi^

ses são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3.

A interpretação isolada desses resultados permi

te as seguintes observações:

1. Na maioria dos casos, a concentração total

de anions, expressa em meq/1, é maior do que

a concentração correspondente de cations, o

que exige a presença de outros cations em

proporções elevadas. A última coluna da Ta

bela 3 mostra as porcentagens do déficit de



PONTO D'AGUA

F-l

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

CDTN-1 FUNDO

CDTN-1 SUPERF.

CDTN-2 FUNDO

CDTN-2 SUPERF.

CDTN-3 FUNDO

CDTN-3 SUPERF.

HCC

mg/l

2,1

7,4

2,2

4,2

4,4

6,1

< 0.1

3.2

< 0,1

13,8

13,8

< 0,1

3,3

< 0,1

2,6

meq/1

0,034

0,121

0,036

0,069

0,072

0,100

<0,002

0,052

<0,002

0,226

0,226

<0,002

0,054

<0,002

0,043

Cl"

mg/l

0,66

2,7

0,66

0,83

0,83

0,83

-

0,83

1,5
0,66

0,66

0,66

0,66

8,6

3,0

meq/1

0,019

0,076

0,019

0,023

0,023

0,023

-

0,023

0,042

0,019

0,019

0,019

0,019

0,242

0,085

NO3"

mg/l

0,6

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

0,3

3,0

< 0,2

6,0

< 0,2

< 0,2

3,0
1,7
2.4
1,8

meq/1

0,010

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

0,005

0,048

< 0,003

0,097

< 0,003

< 0,003

0,048

0,027

0,039

0,029

so4

mg/1

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

2800

9,0

186

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

4,2

meq/1

< 0,062

< 0,062

< 0,062

< 0,062

< 0,062

< 0,062

58,30

0,187

3,875

< 0,062

< 0,062

< 0,062

< 0,062

< 0,062

0,087

TOTAL

meq/1

0,063

0,197

0,055

0,092

0,095

0,128

-

0.262

4,014

0,245

0,245

0,067

0,100

0,281

0,244

TABELA 1 - CONCENTRAÇÃO DE ANIONS FUNDAMENTAIS NOS DIFERENTES PONTOS D'AGUA



PCNTO D'ÁGUA

F-1
F-2

F-3
F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

CDTN-1 FUNDO

CDTN-1 SUPERF.

CDTN-2 FUNDO

CDTN-2 SUPERF.

CDTN-3 FUNDO

CDTN-3 SUPERF.

mg/l

0,08

0,18

0,14

0,12

0,12

0,09

3,6

0,31

1,5
0,24

0,25

0,31

0,30

0,35

0,36

Na+

meq/1

0,003

0,008

0,006

0,005

0,005

0,004

0,157

0,013

0,065

0,010

0,011

0,013

0,013

0,015

0,016

mg/1

0,22

0,64

0,33

0,67

0,39

1.0
13

0,90

9,5

5,8

5,6

1,7

0,66

2,2

0,62

K+

meq/1

0,006

0,016

0,008

0,017

0,010

0,026

0,332

0,023

0,243

0,148

0,143

0,043

0,017

0,056

0,016

mg/l

0,07

0,72

0,09

0,30

f ,10

0,45

360
1,7

43
0,81

0,79

1,9

0,40

0,30

0,32

Ca++

meq/1

0,003

0,036

0,004

0,015

0,005

0,022

17,96

0,085

2,15

0,040

0,039

0,095

0,020

0,015

0,016

mg/l

0,02

0,22

0,03

0,07

0,03

0,09

25

0,19

3,9
0,19

0,18

0,52

0,16

0,12

0,13

Mg++

meq/1

0,002

0,018

0,002

0,006

0,002

0,007

2,06

0,015

0,321

0,016

0,015

0,043

0,013

0,010

0,011

TOTAL

meq/1

0,014

0,078

0,020

0,043

0,022

0.059

20,51

0,136

2,78

0,214

0,208

0,194

0,063

0,096

0,059

TABELA 2 - CONCENTRAÇÃO DE CATIONS FUNDAMENTAIS NOS DIFERENTES PONTOS D'AGUA



PONTO D'AGUA

F-l

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

CDTN-1 FUNDO

CDTN-1 SUPERF.

CDTN-2 FUNDO

CDTN-2 SUPERF.

CDTN-3 FUNDO

CDTN-3 SUPERF.

CONDUTIVIDADE (ys)

FEV/82

8,6

12,4

36,8

6,1

4,1

12,4

3267

15,1

346,3

27,6

34,9

22,0

MAR/82

7

9

4

3

3

5

1700

26

360

18

19

45

5

30

6

PH

IN LOCO

4,4

4,9

5,1

5,5

5,9

6,0

3,0

4,4

5,4

;

-

LAB.

-

4,7

4,9

5,0

5,8

4,0

5,2

4,2

5,4

5,2

4,1

4,9

3,8

4,9

DEFICIT DE CATIONS

meq/1

0,049

0,119

0,035

0,049

0,073

0,069

-

0,126

1,23

0,031

0,037

0,037

0,185

0,185

% (*)

78

60

64

53

77

54
-

48

31

13

15

37

66

76

(*) Porcentagem em relação ã concentração total de anlons.

TABELA 3 - CONDUTIVIDADE, pH E DÉFICIT DE CATIONS DAS DIFERENTES AMOSTRAS
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cations em relação aos anions. Devido aos

valores tão ácidos do pH, ê provável que o

déficit de cations esteja compensado pela

presença de cations trivalentes, principal
+3 +3 - ~

mente Fe e Al , que nao foram analisados.

Nesse caso, o pH estaria controlado pela hî

drõlise desses cations.

2. Excetuando-se as amostras Fy e Fg, as amos

trás restantes apresentam um conteúdo de

sais dissolvidos muito baixo, com ordens de

grandeza próximas aos teores de sais da ã

gua de chuva,o que indica que se trata de ã

guas muito jovens, infiltradas em áreas pou

co afastadas da região onde se localizam os

poços e fontes.

3. As águas superficiais dos poços CDTN-02 e

CDTN-03 têm condutividades semelhantes às

das fontes F, a Fg, enquanto que as águas do

fundo apresentam condutividades muito maio

res. Isso indicaria que a água que entra

nesses poços pela superfície, responsável pe

Io fluxo vertical descendente detectado nos

ensaios com traçadores artificiais realiza

dos na mesma campanha (vide volume I desse

relatório), possui a mesma origem que a água

das fontes mencionadas. Por outro lado as á

guas mais profundas teriam uma origem dife

rente, com área de recarga possivelmente

mais afastada da região em estudo.
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4. O exposto anteriormente (Item 3) não aconte

ce no caso do poço CDTN-OI, onde o fluxo ver

tical detectado foi ascendente, e que prova

velmente deve estar produzindo a mistura da

água em toda a extensãc da coluna piezométri

ca.

5. As fontes F_ e F~ apresentam uma elevada con

dutividade, com uma grande concentração de

CaSO., juntamente com a presença comprovada

de concentrações consideráveis de Fe e Mn.

Essa constatação indica que as águas das fon

tes F» e F. têm, provavelmente, uma . origem

diferente das águas dos demais pontos. Cha

ma a atenção o caso da fonte Ffl,que, apesar

de se encontrar localizada muito perto da

fonte F-, ; presenta uma condutividade bem me

nor, embora, semelhantemente às fontes F7 e

FQ, predominem os Ions SO. e Ca

6. Nos poços CDTN-02 e CDTN-03, o pH é mais áci

do no fundo do que na superfície. 0 pH mais

ácido está associado a maiores concentrações

salinas, o que serve de reforço para a hipó

tese formulada no Item 1, de que o pH é con

trolado pela presença de Ions trivalentes.

Quanto ao pH das fontes F, a P,, é coerente

com o pH da água superficial dos poços.

7. A composição química geral dos sais dissolvi,

dos na água das fontes F^ a Fg é razoavelmen

te semelhante (Figura 2.2 - Diagrama Piper-
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FIG. 2 . 2 - DIAGRAMA PIPER - HILL- LANGELIER
Proctdéncio dos omostros : C I P C , Poço* de Coldos

Doto do coleto : 23 /Morço /82
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Hill-Langelier). O poço CDTN-01 se diferen

cia dessas fontes por ter uma concentração

maior de íons CO^H~. O poço CDTN-02 tem ã

guas superficiais com uma composição química

parecida com as fontes F, a Fg; porém, tanto

esse poço, como o poço CDTN-03,caracterizam-

se por possuírem maiores concentrações de

íons NO3 . Como o poço CDTN-01 não contem

NO, , mas sim uma concentração relativamente

elevada de CO^H , a água desse poço parece

ter uma origem diferente da ãgua dos poços

CDTN-02 e CDTN-03. Tal observação ê justifi

cada também pela inversão de sentido do flu

xo vertical detectado no poço CDTN-01. Na

realidade, o fluxo vertical ascendente desse

>o o emas cara a situação e impede o conhecjL

. \_nto da composição química verdadeira da ã

gua existente nos níveis superiores, que po

deria ser semelhante ã correspondente aos ou

tros dois poços e, inclusive, ã das fontes.

2.2.2 Oxigênio-18

Coexistem na ãgua, juntamente com moléculas

mais abundantes do tipo H- O, pequenas quantidades de mo

léculas H2
18O e DHO.

Os isótopos O e D são estáveis e encontram-se

na água em proporções que dependem de sua origem.
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Para se determinar as concentrações desses isó

topos, relações entre número de moléculas que os contenham

e moléculas do tipo HJO podem ser utilizadas:

n(H2
18O) n(DHO)

1 0 n(H2O)
 U n(H2O)

Os três tipos de moléculas apresentados ante

riormente têm pressão de vapor diferentes e, como cada tro

ca de estado d'água leva consigo um f racionamento isotõpjL

co, conclui-se que as composições isotópicas das diversas

fases são diferentes.

Considerando-se as fases de evaporação e conden

sação, têm-se que R l l q u i d o >
 R

v a p Or
r i s t o é' ° v aP o r é

mais leve isotopicamente do que a fração líquida da qual

procede. Assim, as nuvens são sempre isotopicamente mais

leves do que a água do mar e tornam-se cada vez mais leves

ã medida que avançam através dos continentes.

Com o objetivo de dar uniformidade âs medições
18

de O e D em águas naturais efetuadas por diferentes labo

•ratõrios,foi definida uma amostra padrão de água oceânica

conhecida pela sigla SMOW (Standard Mean Ocean Water). E£

sa amostra padrão corresponde a uma água hipotética que

tem razões isotõpicas de oxigênio e hidrogênio iguais ã ra

zão isotópica média da água dos oceanos, que vem sendo ava

liada por Craig (1S61), Epstein e Mayeda (1953) e Horibe e
18

Kobayakawa (1960). As concentrações de 0 ou D se expres.

sam como desvios (6) relativos a mil, referenciados a esse

padrão segundo a expressão:
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. , _ Ramostra " RSMOW .. 1n3
to I — X JLU

RSMOW

De uma maneira geral, pode-se dizer que a compo
sição isotópica das precipitações depende dos seguintes fa
tores:

a) História da água desde que saiu dos oceanos
e, portanto, da distância dos mesmos ao Io
cal em estudo. Os valores de 6 são mais ne
gativos ã medida que o grau de continental^
dade aumenta.

b) Temperatura na qual se produz a precipita
ção, uma vez que R aumenta quando se diminui
a temperatura.

c) Latitude, sendo os valores de 6 tanto mais
negativos quanto maior ê a latitude, pelo fa
to de haver um aumento das distâncias ãs re
giões de produção do vapor d'água no mar.

d) Altitude, sendo os valores de 6 tanto mais
negativos quanto maior é altitude, devido ao
fracionamento produzido na nuvem durante seu
desenvolvimento vertical. As moléculas le
ves têm maior difusividade e, portanto,maior
concentração nas camadas superiores da nuvem

e) A evaporação das gotas d'água durante a chu
va, que faz com que haja um aumento da con
centração de isótopos estáveis na ãgua que
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chega ao chão. A importância desse fenômeno
depende da temperatura, umidade relativa e
tamanho das gotas.

£) 0 intercâmbio isotôpico com o vapor atmosfé
rico previamente existente, que diminui a
concentração de isõtopos estáveis na chuva.
A importância desse fenômeno depende da in
tensidade e da duração da precipitação.

A interpretação das análises isotópicas das ã
guas subterrâneas necessita do conhecimento da composição
isotõpica das precipitações locais, que, pelo fato das con
dições meteorológicas e climatolõgicas manterem-se aproxi_
madamente constantes em anos sucessivos, permitem esperar-
se que as concentrações sejam reproâutlveis para cada ei
cio anual. Entretanto, devido ãs numerosas variáveis que
determinam essa composição e ao fato das águas subterrâ
neas recentemente infiltradas serem representativas das
precipitações médias no período útil de recarga, haveria
necessidade de se dispor de um número elevado de dados re
ferentes a muitos anos, onde se tivessem composições isotõ
picas médias uensais ponderadas.

Como existe uma ausência total de dados isotõpdL
cos para as precipitações locais na área do estudo, foram
utilizados, para comparação, os dados correspondentes ãs
estações mais próximas (Rio de Janeiro e Brasília), incluí
das na rede mundial controlada pela IAEA - International
Atomic Energy Agency e pela WMO - World Meteorological
Organization. Uma análise desses dados foi realizada por
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A. Plata et.al. por ocasião de um estudo efetuado no aqu£

fero cárstico da região Noroeste de Minas Gerais / 7/. Os

valores médios de 6 0, avaliados para o período ütil de

recarga compreendido entre os meses de outubro e abril dos

anos de 1962 a 1975, foram -4,8%o para o Rio de Janeiro e

-5,3%O para Brasília. As diferenças para qualquer outro

período do ano são pequenas.

18No caso do presente estudo, os valores de 6 O

obtidos para as amostras d'água coletadas nos três poços

e nas diferentes fontes das proximidades encontram-se na

Tabela 4.

Excluindo-se as fontes Fg e F«, pelas razões a

presentadas no Item 1 das observações a seguir, o valor me
18

dio de 6 0 é de 8,3%. . A diferença verificada em rela

ção às estações do Rio de Janeiro e Brasília pode ser jus_

tifiçada pelo efeito da altitude. Como tem sido comprova

do através de numerosos estudos / 6/, esse efeito corres
«• 18 ~

ponde a um decréscimo de 6 0, que oscila entre 0,15 e

0,5%o para cada 100 metros de elevação, sendo 0,26%e o va

lor mais freqüente segundo Payne e Yurtsever (1974)/ 8/.

Portanto, a diferença entre -8,3%, e -4,8%O, igual a

-3,5%«, eqüivaleria, aproximadamente, a 1350 metros de al̂

titude, que não é muito diferente da altitude da região do

estudo. De forma inversa, para a altitude dessa região

(cerca de 1300 metros) corresponderia um decréscimo em
18
5 0 de 0,27%o a cada 100 metros de altitude, valor esse
que é bastante razoável.

Uma analise mais detalhada dos desvios isotópi^

cos obtidos para as diferentes amostras permite as seguin
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PONTO D'ÁGUA

F-l

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

CDTN-1 FUNDO

CDTN-1 SUPERF.

CDTN-2 FUNDO

CDTN-2 SUPERF.

CDTN-3 FUNDO

CDTN-3 SUPERF.

180

- 7,5

- 8,3

- 7,9

- 8,3

- 8,2

- 6,2

- 8,8

- 7,2

- 9,3

- 8,3

- 8,3

- 7,9

- 8,6

- 8,0

CONCENTRAÇÃO
DE TRlTIO

U.T.

14,0 ± 0,6

10,6 ± 0,7

10,5 ± 0,4

7,1 ± 0,7

9,9 ± 0,5

10,3 ± 0,5

10,0 ± 0,5

10,5 ± 0,4

8,3 ± 0,5

2,9 ± 0,5

13,0 ± 0,5

12,5 ± 0,5

13,1 ± 0,6

12,0 ± 0,6

TABELA 4 - RESULTADOS DP. OXIGÊNIO-18 E TRlTIO
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tes observações:

1. As fontes Fg e Fg, e talvez F,, apresentam

valores de 6 O mais positivos do que as a

mostras restantes. O mais provável ê que es

se fato seja devido a uma evaporação da água

antes de sua infiltração eu depois do seu a

floramento.

18

2. 0 valor médio de 6 O para as fontes F~, F~,

F4 e Fçj i de -8,17%o. Essas fontes contêm,

provavelmente, ãguas não evaporadas após sua

precipitação e, de acordo com os dados forne

cidos pela análise química, deve-se tratar

de ãguas muito jovens infiltradas nas re

giões próximas à localização das fontes..Por

outro lado, as fontes F, e FQ têm valores de
18
6 O mais negativos (-8,8%o e -9,3%«), que
poderiam ser justificados por tratar-se de

ãguas procedentes de cotas mais elevadas. A

diferença entre esses valores e o valor me

dio -8,17%e corresponderia, de acordo com o

gradiente indicado anteriormente (0,27%, por

100m), a diferenças de altitudes de 250m e

450m respectivamente, o que parece ser po£

slvel. Essa recarga a cotas mais elevadas

implicaria também em um maior percurso d'ã

gua através do subsolo, justificando a maior

salinidade apresentada (vide Tabela 3).

3. As ãguas superficiais dos poços CDTN-02 e
18

CDTN-03 contêm valores de 6 0 semelhantes
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aos das fontes F, a Fe. Para as águas mais
18

profundas, os valores de 6 O são mais nega

tivos, indicando, talvez, recarga a cotas

mais elevadas (150 ou 250 metros de diferen

ça) e, como no caso anterior, percurso maior

através do subsolo. Isso justifica, novamen

te, a maior salinidade das ãguas profundas

em relação às águas superficiais.

18
4. 0 poço CDTN-01 apresenta um valor de 6 0 se

melhante ao das ãguas profundas dos poços

CDTN-02 e CDTN-03, mas isso não implica ne

cessariamente em uma interconexão entre °

poço CDTN-01 e os poços CDTN-02 e CDTN-03.

2.2.3 Trítio

0 trítio (T) é um isótopo radioativo do hidrogê

nio com número de massa 3 ( H). Com uma meia-vida de 12,3

anos, decai por emissão de partícula beta (energia máxima

de 18Kev e média de 5,7Kev) para hélio (3He).

A concentração de trítio nas águas superficiais
1 Q

naturais é cerca de um átomo de trítio para cada 10 áto

mos de hidrogênio. Isso tornou conveniente expressar as

análises de trítio através de uma relação entre átomos de

trítio e de hidrogênio, definindo-se a TU (Unidade de T H

tio). Assim,1 TU * IO"18 átomos trltio/átomos de hidrogê

nio, que eqüivale a 3,2 x 10~ microcuries/metro cúbico

de água.
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A ocorrência do trltio na natureza é decorrente

de:

1. Interação de radiações de elevada energia

(raios cósmicos) com constituintes da alta

atmosfera. Os átomos de trltio produzidos

nessas reações nucleares oxidam-se e dão ori

gem a moléculas de água do tipo HTO, que se

incorporam ao ciclo hidrológico.

2. Emissão direta de fontes extraterrrenas. O

que sugere essa possibilidade são os cálcu

los estimativos para a produção de trltio a

través de raios cósmicos, que geralmente re

sultam menores do que as concentrações de

trítio observadas / 9/.

3. Explosões termo-nucleares (bombas de hidrogê

nio), que têm liberado grandes quantidades

de trltio na atmosfera.

A importância do trltio em estudos de águas sub

terrâneas está relacionada com sua utilização como traça

dor natural. As águas precipitadas infiltram-se através

de terrenos permeáveis e íntroduzem nos lençóis sob terra

neos uma determinada concentração de água tritiada (HTO)

que, pelo decaimento radioativo, tenderá a diminuir, ã me_

dida que a água se afasta da área de recarga do lençol. Sa

bendo-se os teores de trltio em pontos d'água (poços ou

fontes) desse lençol, pode-se estabelecer modelos que, em

principio, forneçam tempos de transito,bem como taxas de

recarga.
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Uma aplxcação mais freqüente refere-se ã identi

ficação de águas de origem recente. Apôs as explosões nu

cleares, a partir de 1952, a concentração desse isõtopo

nas precipitações chegou a atingir valores até mil vezes

maiores que os existentes anteriormente. Dada a mela-vida

relativamente curta, as concentrações de trítio nas águas

infiltradas anteriormente a 1952 não são detectãveis na a

tualidade. Assim, o fato de se encontrar trítio numa a

mostra d'água subterrânea indica a existência de água pro

cedente de precipitações posteriores a esse ano.

As concentrações de trítio nas precipitações da

área em estudo não são conhecidas. Entretanto, elas podem

ser avaliadas, com uma razoável aproximação, a partir de

dados conhecidos das estações mais próximas incluídas na

rede controlada pela IAEA - International Atomic Energy

Agency e WMO - World Meteorological Organization (Estações

do Rio de Janeiro e Brasília).

A partir de dados disponíveis, correspondentes

ãs concentrações médias ponderadas mensais, foram calcula

das as concentrações médias anuais e as concentrações mé

dias do possível período útil de recarga (outubro a abril)

para os anos de 1965 a 1975. Os resultados encontram-se

na Tabela 5. Para cada estação, considerada isoladamente,

observa-se que não existem diferenças apreciáveis entre as

concentrações médias anuais e as do período outubro-abril.

Por outro lado, comparando-se as concentrações de Brasília

e do Rio de Janeiro, observa-se que as de Brasília são a

proximadamente 20% mais altas, o que era de se esperar de

vido ã diferença no grau de continentalidade das duas esta

ções.
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ANO

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

CONCENTRAÇÃO DE TRlTIO (TU)

BRASILIA

MÉDIA

ANUAL

37,4

40,4

30,9

33,7

23,9

22,7

20,1

15,3

15,6

15,9

13,1

PERlODO

OUTUBRO-ABRIL

45

40,8

30,2

31,5

26,3

20,6

20,9

17,7

14,8

17,0

14.4

RIO DE JANEIRO

MÉDIA

ANUAL

38,3

27,2

19,5

24,3

19,5

24

17,7

16,3

11,2

12,0

11,4

PERlODO

OUTUBRO-ABRIL

40

28,9

21,1

21

19,9

22,4

16,4

16,2

12,1

12,7

12,2

POÇOS DE CALDAS

PERlODO

OUTUBRO-ABRIL

43,5

37,2

27,5

28,3

24,4

21,1

19,6

17,2

14,0

15,7

13,7

TABELA 5 - CONCENTRAÇÕES DE TRlTIO NAS PRECIPITAÇÕES DE BRASÍLIA,

RIO DE JANEIRO E ÁREA DO ESTUDO



25.

Quando a concentração atmosférica de trltio ê

uniforme, a precipitação sobre áreas continentais será

maior em conteúdo de trltio do que a precipitação sobre os

oceanos. A precipitação que cai sobre a terra tem somente

uma pequena probabilidade de diluição ao se misturar. En

tretanto, a água reevaporada tem aproximadamente o mesmo

conteúdo de trltio que a precipitação original. Para os

oceanos e outros corpos profundos de água, a precipitação

é rapidamente misturada e a concentração de trltio evapora

da ê reduzida.

Assim, as concentrações médias de trltio na ã

rea do estudo foram estimadas, baseando-se no grau de con

tinentalidade, através da expressão C = 0,7Co_ + 0,3CDT ,

onde C B R e CRJ correspondem às concentrações em Brasilia e

Rio de Janeiro, respectivamente.

As concentrações de trltio, para anos posterio

res a 1975, podem ser estimadas a partir de extrapolação

gráfica dos valores apresentados na Tabela 5. Desse modo,

consegue-se estimar em cerca de 9 a 10 TU, a concentração

de trltio nas precipitações da área em estudo, para o últJL

mo período útil de recarga.

Quando comparados com esse valor estimado, as

concentrações obtidas nas águas dos poços e fontes (Tabela

4) são consideradas bastante normais. Com exceção do poço

CDTN-01, que apresentou um teor de trítio muito baixo, a

concentração media para os pontos d'água restantes é de

10,9 TU. Considerando-se somente as fontes F2 a F-, a con

centração média ê de 9,7 TU e somente os poços CDTN-02 e

CDTN-03, 12,7 TU. Essas águas são, indiscutivelmente, do
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período termo-nuclear, isto é, águas muito modernas prove

nientes da infiltração de precipitações recentes.

A baixa concentração de trltio nas águas do po

ço CDTN-01, poderia ser explicada admitindo-se uma mistura

de águas anteriores a 1952 com águas modernas. Esse mis tu

ramento é justificado pela ocorrência de fluxo vertical as

cendente nesse poço, o que coloca em contacto águas anti

gas provenientes dos tinguaitos e águas recentes das cama

das mais superficiais.

Os poços CDTN-02 e CDTN-03 apresentam valores,

para as concentrações, maiores do que os valores para os

restantes dos pontos d1água, com exceção da fonte F.. Com

parando-se as concentrações para as águas superficiais e

profundas desses dois poços, os valores mostram-se coeren

tes entre si. As águas profundas apresentam concentrações

de trltio mais elevadas e, no momento, não temos explica

ções para esse fato. Na realidade, seria esperado que as

águas profundas apresentassem concentrações menores do que

as águas superficiais, devido ao decaimento radioativo do

trítio, que tende a diminuir a concentração de água tritia

da (HTO) nos lençóis, à medida que a água se afasta da r£

gião de recarga do lençol. 0 esclarecimento dessa anoma

lia só seria possível com a realização de novas análises.

2.2.4 Carbono'14

A presença de Carbono-14 na natureza tem suas

origens, semelhantemente ao trltio natural, na interação

de neutrons procedentes de raios cósmicos com constituin
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tes da atmosfera.

A produção dos átomos de C ocorre através do

bombardeio neutrônico do nitrogênio do ar, segundo a rea

çao:

l4N <n.p)14C

14
Os átomos de C assim formados, ao se oxidarem

dão origem a moléculas de C02 (radioativo), que passam a

fazer parte da parcela de gás carbônico componente da at

mosfera.

Admitindo-se que a intensidade da radiação cõs

mica é permanente e constante, o CO- atmosférico, assim co

mo todo o material com o qual interage (plantas, por exem

pio), deve apresentar uma concentração de equilibio em
14C.

A partir do momento em que a interação cessa, o
14

teor de C no material decrescera exponencialmente, de a

cordo com a conhecida lei do decaimento radioativo:

.-AtX = X e
o

ou

14
onde: X - teor original de C no material

X - teor residual de C apôs o tempo "t"

C>
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14 1
A - constante de desintegração do C; =

X

8035 anos).

Desse modo, hã uma correlação entre o teor resi
14

dual de C no material e o teirpo decorrido desde a inter

rupção da interação e que se constitui no principio de da
14

taçao pelo C.

O valor de X que apresentam as plantas vivas

atuais é referido como "100% moderno", e a datação resume-

se em comparar-se a atividade especifica da amostra com a

atividade especifica de um padrão referido ao "100% moder

no" (padrão de ácido oxálico).

No caso da datação de águas subterrâneas, algu

mas hipóteses adicionais, baseadas nas considerações que

se apresenta a seguir, devem ser formuladas. A datação se

baseia na medição de C existente nas espécies carbonata

das da água, que na maioria dos casos se devem ã dissolu

ção de CO, atmosférico pelas precipitações e CO2 do solo

captado pela ãgua durante o processo de infiltração. A o

corrência dessa última fração de CO- está relacionada com

a zona de aeração dos solos, com o CO- podendo provir tan

to do ar existente nos poros do solo, como da decomposição

de matéria orgânica e respiração de raízes de plantas ( C

de origem biogênica). O CO. de origem atmosférica ou bio

gênica, dissolvido pela água durante sua precipitação ou

infiltração, pode interagir com carbonatos do solo median

te o seguinte processo químico:

Ca003 +
 14CO2 + H20 3Z^ ("cOjH" + 00^") + Ca

2+
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14Se os carbonatos do meio estão isentos de C

(formações muito antigas), a concentração de C existente

inicialmente no CO- dissolvido diminue, fazendo com que a
14atividade especifica (atividade de C por grama de carbo

no) nos bicarbonatos resultantes seja inferior ã correspon
14dente ao CO- inicial. Isso requer a introdução de um

fator de correção "q" no calculo da idade da água.

t = _L_ m (q JÍ2_)

A determinação experimental do fator de corre

ção "q", tendo-se em vista o exposto anteriormente, é pro

blemática e se torna ainda mais complexa quando se consi_
14deram outras causas capazes de modificar o teor de C nas

espécies dissolvidas:

a) Intercâmbio isotõpico direto com materiais

carbonatados do meio.

b) Aporte de C0 2 devido, principalmente, a ema

nações de tipo vulcânico, redução de sulfa

tos e processos de oxidação de depósitos or

ganicos.

c) Precipitação de carbonatos da água.

d) Entrada no aqüífero de C posterior a 1952.

14Com relação a esse último Item (d), o C pode

fornecer informações sobre a presença de águas modernas,de

vido ã contaminação atmosférica produzida pelas explosões
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nucleares. Se a atividade especifica das espécies carbona

tadas da água é superior à correspondente ao padrão de car

bono moderno, essa água é, total ou parcialmente, poste

rior a 1952.

14
Em geral, a analise de C em estudos hidrogeo

lógicos, tem proporcionado importantes informações/ apesar

das dificuldades mencionadas.

No presente estudo, o carbono*14 foi analisado

somente no poço CDTN-01, em decorrência do fluxo vertical

ascendente detectado, motivado, possivelmente, por águas

procedentes dos tinguaitos, com uma temperatura, aparente

mente, mais elevada do que a da água mais superficial. Ess

sas observações sugeriram que poderia tratar-se de águas

antigas.

A amostra foi coletada por precipitação das es_

pêcies carbonatadas d'água (C02 e COjH") com Ba(OH)2> Com

o carbonato básico precipitado, foi sintetizado benzeno e,

por intermédio de um detector de cintilação liquida, med_i

da a atividade.

0 resultado obtido corresponde a uma atividade

especifica de 105,4 ± 2,1% em relação ao padrão de carbono

moderno. 0 desvio isotõpico <5
13C em relação ao padrão in

ternacional de carbono de origem marinha da formação Peedee

da Carolina do Sul (U.S.A.) é 613C - -14,8%..

0 valor de $ 1 3 C ® coerente com uma procedência,

ao menos em grande parte, de carbono do tipo biogênico. De

acordo com o exposto anteriormente, a dissolução de CQ*-4p
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subsolo por água de precipitações, seguida de um processo

de intercâmbio entre o carbono dissolvido e o COj, pode

conduzir a valores de 5,3C tal qual o obtido. O CO- do

subsolo de origem biogênica tem, normalmente, um valor de

6i3C = -25%., devido ao fracionamento isotõpico relativo

ao processo de fotossíntese (ciclo Calvin) . Esse CO- diss

solvido pela ãgua é transformado, parcialmente, em CO H"

por ataque químico dos carbonatos do meio sólido, que tem
Ô13C P r ° x i m o a 0%# e» normalmente, ausência de C. Resul

ta, assim, para o carbono total da água, um desvio isotópi_
14

co 5 1 3 C cerca de -15%. e concentração de C cerca de 75%

da concentração inicial relativa ao C02 de origem biogêni

ca. O intercâmbio posterior entre o C0o do solo e o CO,H~

da ãgua conduz a valores de atividade de C próximos ao

valor relativo a 100% de CO- biogênico, sendo que o valor

de <S-3C pouco se modifica, devido aos valores da constante

de fracionamento na reaçã > de intercâmbio.

Em definitivo, a amostra analisada corresponde

a um carbono recente. 0 valor da atividade específica su

perior a 100% do padrão de carbono moderno é justificado
14

pela presença de C liberado nas explosões atômicas ocor

ridas entre 1952 e 1963. Assim, trata-se de carbono mo

demo procedente de plantas que têm se desenvolvido nesse

período ou posteriormente.
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2.3 Traçadores Artificiais no Poço CDTN-01

2.3.1 Marcação de Toda a Coluna D'Água

A Figura 2.3 apresenta os resultados obtidos no

ensaio de marcação uniforme áe toda a coluna d'água, reali_

zado no poço CDTN-01, nos dias 20 e 21/03/82.

A forma de evolução das curvas de contagem suge

re que não existe fluxo vertical no poço, sendo a perda de

traçador devida unicamente ao fluxo horizontal. Nesse ca

so, pode-se inferir o valor aproximado do parâmetro t

estimando, assim, a velocidade do fluxo horizontal.

O valor de t, ,1Q varia de, aproximadamente, 5 ho

ras, para o trecho do poço em torno da profundidade de 9

metros, até um valor próximo de 10 horas para as profundi_

dades de 6 e 14 metros. Isso eqüivale a velocidades do

fluxo horizontal que variam entre 39 e 20 cm/dia.

0 comportamento do poço no mesmo tipo de ensaio

realizado em fevereiro/82 (vide Figura 6.1 do volume I des

se relatório) foi semelhante, com o valor de t w 1 Q prõxi

mo a 5 horas para toda a extensão da coluna piezométrica,o

que sugeria um fluxo horizontal constante e homogêneo para

o poço. Como ficou demonstrado em outros tipos de ensaios

realizados na campanha de fevereiro/82, a interpretação de

um fluxo horizontal homogêneo não era correta, sendo que

a maior parte das perdas de traçador eram devidas a um flu

xo vertical ascendente.
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Semelhantemente, testes de fluxo horizontal em

trecho confinado e de velocidade vertical, em março/82,mos»

traram que a interpretação de ausência de fluxo vertical e

de velocidades horizontais que variam entre 20 e 39 cm/dia,

baseadas na Figura 2.3, são incorretas.

Ainda com relação ã Figura 2.3, observa-se que a

saída de traçador da parte não perfurada da tubulação de

revestimento (acima da profundidade de 5 metros) acontece

mais lentamente do que para o ensaio realizado em feverei_

ro/82, podendo ser atribuída principalmente ã dispersão

produzida pelos fluxos existentes no restante do poço.

2.3.2 Ensaio de Fluxo Horizontal em Trecho Confinado

Com o objetivo de se averiguar a maior perda de

traçador, ocorrida em torno de 9 metros de profundidade no

ensaio de marcação completa da coluna d'água, foi realiza

do um ensaio de fluxo horizontal na profundidade de 9,5

metros.

O ensaio teve a duração de três dias (21,22 e

23/03/82), tendo o equipamento ficado posicionado, durante

toda a realização do teste, com as câmaras sob pressão. Os

resultados são mostrados na Figura 2.4, onde os pontos do

gráfico correspondem ãs concentrações médias de traçador

obtidas nos intervalos de medições.

A partir do parâmetro tw^g = 10° horas, inferi

do do gráfico, foi calculada a velocidade horizontal do

fluxo V. = 2,0 cm/dia, através da equação 5.6 do Volume I
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desse relatório,

Esse valor de t, ,,Q não confirma o valor obtido

no ensaio de marcação de coluna, mas i coerente com o re

sultado obtido no mesmo tipo de ensaio, realizado na mesma

profundidade em fevereiro/82. Naquela campanha não foi a

preciada perda alguma de traçador durante o curto período

de medição (cerca de somente duas horas) e, devido a esse

fato, o valor de twin foi tomado como um valor máximo

(t,/,0 > 200 horas), o que resultou em uma velocidade míoi

ma para o fluxo horizontal CVf < 1 cm/dia).

A permeabilidade dos materiais do solo pode ser

obtida, a partir da velocidade medida para o fluxo e de

dados de gradiente piezométrico local, através da equação

de Darcy. 0 valor estimado para o gradiente piezométrico

local, a partir dos escassos dados piezomêtricos disponí_

veis e da topografia da região, é de 1,5%. Assim, para

Vf = 2,0 cm/dia resultaria uma permeabilidade K = Q =

1,5 x IO"3 cm/s.

2.3.3 Ensaio de Fluxo Vertical

A interpretação isolada do ensaio de marcação de

coluna conduziu a um valor mínimo de 5 horas para o parâme

tro t.,.Q, no trecho do poço em torno de 9 metros de pro

fundidade. Por outro lado, o ensaio de fluxo horizontal

em trecho confinado, realizado na profundidade de 9,5 me

tros, apontou como sendo de 100 horas o valor desse parâme

tro.
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Essa diferença de cerca de 20 vezes entre estes

valores sugeriu que, no caso do ensaio de marcação de colu

na, a perda de traçador fosse devida, principalmente, à o

corrência de fluxo vertical, apesar das curvas da Figura

2.3 não indicarem, aparentemente, a presença desse tipo de

fluxo. Tal constatação aconteceu também na campanha de

fevereiro/82, onde foi confirmado, através da realizaçãode

ensaio de fluxo vertical, que o traçador injetado no fundo

do poço sobe até a superfície, atingindo, em um tempo infe

rior a 0,5 hora, uma concentração praticamente uniforme em

todo o poço. A partir desse momento, a concentração de

traçador diminui em função do tempo, tal como no ensaio de

marcação da coluna. Concluiu-se naquela oportunidade, que

a saida do traçador ocorre acima da profundidade de 5,5 me

tros, onde se encontra a camada mais permeável.

Assim, na campanha de março, optou-se por fazer

um teste de fluxo vertical com o traçador sendo injetado ã

profundidade de 12 metros (Figura 2.5).

Nota-se que, em menos de 2 minutos, parte do tra

çador já havia alcançado a profundidade de 6 metros. A

partir dal, o que houve foi um deslocamento do centro de

gravidade da nuvem de traçador, da profundidade onde ele

foi injetado (12 metros) até à profundidade de 5 metros,on

de a nuvem desaparece gradativamente.

As velocidades do fluxo vertical para os vários

trechos do poço foram calculadas de modo aproximado, dada

a irregularidade da nuvem de traçador, e aparecem também

na Figura 2.5. Elas variam de 8 cm/s para o trecho compre

endido entre 8,5 e 11,5 metros, até se anularem na profun
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didade de 5 metros.

A diferença com relação ao ensaio de fluxo verti^

cal realizado em fevereiro/82 é que, no caso do ensaio de

março/82, houve a definição de um pico de atividade que se

deslocou ao longo do poço, embora, assim como em fevereiro/

82, o traçador tenha alcançado rapidamente a superfície.

Sendo assim, as hipóteses formuladas naquela o

casião, na tentativa de se esclarecer o fenômeno, conti

nuam sendo válidas, sendo útil repeti-las aqui.

A água responsável por esse fluxo vertical as;

cendente estaria entrando no poço pela parte inferior, pro

cedente dos tinguaitos ou de camada inferior mais permeá

vel, e sua ascenção estaria motivada pela atuação conjunta

(mais provavelmente) de duas de suas propriedades:

i. Ter uma densidade menor do que a água existen

te no poço, devido a uma maior temperatura

(mais provavelmente) ou menor salinidade.

Nessas condições ela alcançaria a camada su

perficial mais permeável sem se misturar ou

misturando-se muito pouco com a água do poço.

ii.Ter um nível piezométrico maior do que o ní.

vel do aqüífero superficial, fazendo com que

a água do fundo do poço tenda a subir em dire

ção à superfície.
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Nesse caso, o incremento local de nível piezo

métrico favorece a salda do traçador pela ca

mada superficial mais permeável.

2.3.4 Testes de Direção e Sentido

As técnicas experimentais, incluindo métodos e

equipamentos utilizados nas determinações da direção e do

sentido do fluxo de águas subterrâneas nos poços em estu

do, são descritas no volume I desse relatório. Aqui, são

apresentados os resultados referentes a quatro campanhas

de campo, realizadas em setembro/81, dezembro/81, feverei^

ro/82 e março/82.

Na primeira campanha (setembro/81), o traçador
32

utilizado foi o p, injetado rapidamente, em forma de co

luna, através de uma seringa termo-elétrica. O equipamen

to empregado não possuía um sistema de vedação que confi

nasse o trecho do poço no local da medição. Em outros tî

pos de ensaios realizados nesta mesma campanha, foi consta

tada a existência de fluxo vertical POS poços, mostrando

a necessidade de se adicionar ao equipamento um sistema

de vedação para fluxos verticais. A campanha de dezembro/

81 já contou com esse tipo de inovação.

Nessas duas campanhas iniciais, onde utilizou-se

P como traçador, a monitoração da tela de arame, marcada

por esse radioisótopo, foi feita utilizando-se um monitor

NUCLEAR-CHICAGO. A tela, em forma de cilindro, foi monito

rada ao longo de faixas horizontais paralelas â suas extre

midades e que, obviamente, eram ortogonais ao eixo do po
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ço. A largura da faixa monitorada era equivalente ã di

mensão longitudinal da abertura da janela do detector

GEIGER-MÜLLER utilizado (aproximadamente 25 mm). Além de

monitoradas, as telas da campanha de dezembro/81 foram tam

bém radiografadas.

Como os resultados obtidos não demonstraram a

qualidade adequada, na campanha seguinte (fevereiro/82) mu

dou-se o traçador e a maneira de se fazer a injeção. 0 no
198 ~~

vo traçador utilizado foi o Au, injetado continuamente,

por gotejamento, a partir da superfície do terreno. Nesse

caso, a monitoração das telas foi realizada com um detec

tor de cintilação e os resultados foram altamente satisfa

tõrios, dispensando-se, inclusive, o auxilio das radiogra

fias.

Na campanha de março/82, procedimento igual ã

campanha de fevereiro/82 foi adotado.

Em todos os ensaios realizados, o norte magnéti

co foi obtido por intermédio de um filme fotográfico, im

pressionado por um radioisótopo colocado na extremidade nor

te da agulha de uma bússola. 0 norte verdadeiro foi calcu

lado a partir do norte magnético, considerando-se para o

local a declinação magnética de 16°50* NW.

As Figuras 2.6 a 2.9 apresentam os resultados dos

testes de direção e sentido realizados no poço CDTN-01.

Nos gráficos relativos aos dois primeiros tes

tes (Figuras 2.6 e 2.7} aparecem picos de atividade relati

vos a um ponto isolado de traçador na tela, o qual não é
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FAIXAS OE MONITORAÇÃO OA TELA *.} EXTREMIOAOE INFERIOR

O - I / IO OA ALTURA, ACIMA OA EXTR.INF.

(OBS. - O PICO OE ATIVIOAOE EM NE É RELATIVO A UM PONTO ISOLAOO.COM 6RAN-
OE CONCENTRAÇÃO OE TRAÇAOOR.)

FIG. 2 . 6 -TESTE OE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO:CDTN-OI - PROF.: 13,5m - DATA : 5 /09 /81
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FAIXAS OE MONITORAÇÃO OA TELA
EXTREMIDADE INFERIOR

o - I / IO OA ALTURA , ACIMA DA EXTR. INF.

(OBS.- O PICO DE ATIVIDADE EM NV E RELATIVO A UM PONTO ISOLADO ,COM GRAN-
OE CONCENTRAÇÃO OE TRACAOOR.)

FIG. 2 .7 - TESTE DE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO:CDTN-OI - PROF.: 13 m - DATA : 19/ 12/81
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FAIXA OE MONITORAÇÃO OA TELA : • - EXTREMIOAOE INFERIOR

FIG. 2 . 8 - TESTE DE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO-COTN-OI - PROF. : 5 m - OATA : 18/02/82
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FAIXA OE MONITORAÇÃO OA TELA : • - EXTREMIOADE INFERIOR

FIG. 2 .9 - TESTE DE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO : CDTN-OI - PROF. : 13 m - DATA : 20/03/82
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representativo do sentido do fluxo. 0 exame da radiogra

fia da tela referente ao teste de 19/12/82 (Figura 2.7)dei_

xou isso bem claro. Portanto, esses picos não devem ser

considerados na analise.

A análise das Figuras 2.6 a 2.9 leva â conclusão

de que, para a profundidade em torno de 13 metros, próxima

ao contacto com os tinguaitos, o setor preferencial de es_

coamento do fluxo subterrâneo é o setor S-SW, sendo este o

sentido para o qual se desloca a água do aqüífero. Para a

profundidade de 5 m, que coincide praticamente com o limi-

te inferior da camada superficial permeável, o sentido pre

ferencial é W-NW.

Uma comparação com as duas tentativas de mapea

mento da superfície piezométrica (Figuras 4.1 e 4.2 do vo

lume I) permite concluir que esses resultados são de ocor

rência possível.

2.4 Traçadores Artificiais no Poço CDTN-02

2.4.1 Marcação de Toda a Coluna D'Água

Os resultados do ensaio de marcação uniforme de

toda a coluna d1água, realizado no poço CDTN-02 em 19/03/

82, são apresentados na Figura 2.10.

0 comportamento do poço nesse ensaio foi seme

lhante ao comportamento apresentado na campanha de feverei

ro/82 (vide Figura 6.5 do volume I).
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A reduzida perda de traçador no trecho inicial

do poço, até 5,5 metros de profundidades, corresponde à

parte não perfurada do tubo de PVC usado no revestimento.

Semelhantemente ao ensaio realizado em fevereiro/

82, os trechos de 5,5 a 10 metros e de 12 a 18 metros pare

cem corresponder a camadas de elevadas permeabilidades.com

base nos ensaios de fluxo horizontal em trecho confinado ,

realizados em fevereiro/82, sabe-se que essa interpretação

não ê totalmente correta. O perfil de velocidades horizon

tais, levantado naquela ocasião (vide Figura 6.7 do volu

me I), mostrou que:

1. De 7 a 9 metros de profundidade existe uma

camada pouco permeável, com velocidades hori^

zontais d") fluxo menores do que 10 centime

tros/dia.

2. De 12 a 18 metros, aproximadamente, existe

uma camada de solo altamente permeável, com

velocidades horizontais variando entre 8 e

35 metros/dia.

3. De 20 a 28 metros, outra camada pouco permeã

vel, com velocidades menores do que 10 centí-

metros/dia.

4. A partir dos 28 metros de profundidade, a ve

locidade horizontal do fluxo tende a aumen

tar, atingindo 20 centímetros/dia, a 31 me

tros.
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Tomando-se por base esses valores de velocidade

horizontal para o fluxo, voltemos à analise da Figura 2.10.

No trecho compreendido entre 6 e 18 metros ocor

re fluxo vertical descendente, dada a forma de evolução

das curvas de contagem, que Indicam um sentido de desapare

cimento do traçador de cima para baixo. Como a camada de

7 a 9 metros, Incluída nesse trecho, ê pouco permeável

segundo o ensaio de fluxo horizontal, a perda local de

traçador no ensaio marcação de coluna só pode ser atribui

da ao fluxo vertical. A Figura 2.10 Indica que esse flu

xo vertical chega até a profundidade de 18 metros, que se

constitui no limite Inferior da camada altamente permeã

vel. Isso sugere que o fluxo vertical é praticamente anu

lado pelos elevados fluxos horizontais da camada altamente

permeável, encontrando-se ai a principal saída d'água do

poço, o que justifica os resultados obtidos nos dois tipos

de ensaio.

Continuando, de 20 metros de profundidade até o

fundo do poço, a reduzida perda de traçador no ensaio de

marcação de coluna Indica um trecho de solo pouco permeá

vel, o que está de acordo com as baixas velocidades horl

zontals obtidas nos ensaios de fluxo horizontal.

Resta agora explicar o pico de atividade formado

a 11 metros de profundidade. Esse pico já apareceu nos

resultados de ensaios de marcação de coluna e de fluxo ver

tlcal realizados anteriormente e sua presença é devida a

uma adsorção do traçador no terreno e/ou nos materiais que

compõe o revestimento do poço. Na campanha de fevereiro /

82, foi medida a atividade de uma amostra d'água
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coletada nessa profundidade, constatando-se que o traçador

que origina o pico não se encontra na água.

2.4.2 Ensaio de Fluxo Vertical

Com o objetive de se testar a hipótese, formula
da anteriormente, de que a ocorrência de fluxo vertical es;
taria relacionada com uma entrada d1água superficial e
salda através da camada altamente permeável, foram realiza
dos dois ensaios de fluxo vertical.

No primeiro, Figura 2.11, o traçador foi injeta
do no limite inferior (profundidade de 7 metros) da cama
da superficial, visando-se acompanhar a evolução da nuvem
de traçador pelo maior percurso possível.

198Devido à contaminação com Au, proveniente de
testes de direção e sentido realizados nos dias anterio
res, as taxas de contagem para as profundidades de 13 e 14
metros não ficaram bem determinadas, optando-se por supri
ml-Ias para não prejudicar o entendimento da Figura 2.11.

Observa-se nessa figura que, o fluxo vertical
praticamente cessa antes de alcançar a profundidade de 19
metros, que é o limite inferior da camada altamente perraeá
vel. Somente uma pequena parcela de traçador consegue a
tingir profundidades maiores do que 20 metros. Dado que
os solos abaixo de 20 metros são pouco permeáveis, - e não
totalmente impermeáveis - essa camada também está contrJL
bulndo, se bem que em uma escala bem menor, para a salda
da água proveniente da camada superficial. Pelas formas

V...
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das curvas de contagem nessa região, fica difícil definir

o fluxo vertical, pois, na realidade, elas parecem indicar

mais "infiltrações" de parcelas inexpressivas de traçador.

Também nesse ensaio, assim como no ensaio de mar

cação uniforme de coluna, houve a formação de um pico de a

tividade em torno de 10 metros de profundidade, oriundo

de parcela de traçador adsorvido no terreno ou no revésti^

mento.

No segundo ensaio de fluxo vertical, Figura 2.12,

o traçador foi injetado na profundidade média da camada ai

tamente permeável (profundidade de 15 metros), com o obje

tivo de se verificar seu ãesapaxecimento pela principal

saída d'água do poço.

Por problemas havidos durante a injeção a nuvem

de traçador formada atingiu a profundidade de 7 metros.Com

a posterior movimentação da sonda de detecção ao longo do

poço, houve um espalhamento ainda maior do mesmo.

De qualquer forma, nota-se mais uma vez, que o

fluxo vertical praticamente se anula na camada altamente

permeável. As "infiltrações" para profundidades maiores

são mais significativas do que para o ensaio anterior,pois»

devido â proximidade ao local da injeção, as parcelas de

traçador deslocadas para as camadas menos permeáveis e

mais profundas eram isotopicamente mais concentradas.
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2.4.3 Testes de Direção e Sentido

As Figuras 2.13 a 2.18 apresentam os resultados

dos testes de direção e sentido, realizados no poço CDTN-

02, nas campanhas de fevereiro e março/82.

Durante as campanhas de fevereiro/82, as profun

didades investigadas foram próximas aos limites superiores

da camada altamente permeável (12 e 13 mentros) e da cama

da sobrejacente pouco permeável (8 metros).

Naquela ocasião, o sentido preferencial de escoa

mento do fluxo d'água subterrâneo, para as duas camadas in

vestigadas, foi o setor NW-N. O teste realizado na pro

fundidade de 13 metros, em 17/02/82, que indicou o sentido

preferencial em torno de NE, não apresentou resultados nud

to satisfatórios, dada a pequena variação das taxas de con

tagem, devendo ser abandonado na análise.

Na campanha de março/82, além do trecho superior

da camada altamente permeável, foi investigado, também, o

sentido de escoamento do fluxo subterrâneo da camada mais

profunda que ê pouco permeável.

Os testes acusaram o setor W-NW como sendo o se

tor preferencial para o qual se deslocam as águas do poço

provenientes das duas camadas.

De acordo com as duas tentativas de definição da

superfície piezométrica apresentadas no volume I (vide Fi

guras 4.1 e 4.2), o poço CDTN-02 encontra-se em uma pos_i

ção que permite deslocamentos d'água, principalmente, para
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FAIXA DE MONITORAÇÃO DA TELA : • - EXTREMIDADE INFERIOR

FIG. 2 .13 - TESTE DE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO: COTN-02 - PROF. : 12 m - DATA : 15/02/82
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FIG.2.15- TESTE DE DIREÇÃO E SENTIDO
POÇO : COTN-02 - PROF. : 13 m - DATA : 17/02/82
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POÇO : CDTN-02 - PROF. : 13 m - DATA : 25 /03 /82
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os quadrantes E-S e W-N.

Os resultados dos testes realizados em fevereiro

e março/82 indicaram como preferenciais, os setores NW-N

e W-NW, respectivamente, que compõe o quadrante W-N, es

tando de acordo com os quadrantes preferenciais segundo

os mapeamentos da superfície piezométrica.

2.5 Traçadores Artificiais no Poço CDTN-03

2.5.1 Marcação de Toda a Coluna D'Agua

A Figura 2.19 apresenta os resultados do ensaio

de marcação uniforme de toda a coluna d1água, realizado no

poço CDTN-03, em 19 e 20/03/82.

Assim como para o poço CDTN-02, os resultados

são semelhantes aos obtidos no mesmo tipo de ensaio reali

zado em fevereiro/82 (vide Figura 6.9 do volume I).

O trecho inicial, até a profundidade de 5,5 me

tros, corresponde â parte não perfurada do tubo de PVC uti

lizado no revestimento do poço.

A partir dos 6 metros e até a profundidade de

25 metros, aproximadamente, é visível a presença de uma ca

mada mais permeável, sujeita ã ocorrência de fluxo vert:L

cal descendente.

Abaixo de 25 metros, apresenta-se uma camada pou
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permeável.

De posse dos resultados obtidos nos ensaios de

fluxo horizontal em trecho confinado, de fevereiro/82, con

cluiu-se que a interpretação acima não é totalmente corre

ta.

O perfil de velocidade horizontal (Figura 6.11

do volume I) mostrou que de 7 m até a profundidade de 15

metros, as velocidades são menores do que 5 cm/dia. A par

tir de 16 metros inicia-se um fluxo horizontal muito rápî

do, com velocidades que ultrapassam 55 metros/dia. Essa

camada altamente permeável é muito maior nesse poço do que

para o poço CDTN-02, chegando até às proximidades do con

tacto com os tinguaitos com velocidades entre 1 e 2 me

tros/dia.

Assim, concluiu-se que a perda de traçador, indi

cada no ensaio de marcação de coluna entre 7 e 15 metros,

deve ser atribuída, principalmente, ao fluxo vertical de£

cendente, com a entrada d'água no poço localizada acima de

7 metros de profundidade.

2.5.2 Ensaio de Fluxo Vertical

No ensaio de fluxo vertical realizado em 22/03/

82 (Figura 2.20), o traçador foi injetado a 10 metros de

profundidade e chegou até o fundo do poço.

Devido ã perda d'água oriunda do fluxo horizon

tal, a velocidade do fluxo vertical vai diminuindo progres
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sivãmente, até praticamente se anular, próximo ao contacto

com os tinguaitos.

Como pode ser observado, o comportamento desse

poço apresenta várias semelhanças com o do poço CDTN-02.

2.5.3 Testes de Direção e Sentido

As Figuras 2.21 a 2.24 apresentam os resultados

dos testes de direção e sentido realizados no poço CDTN-03

em fevereiro e março/82.

Foram realizados dois testes nas proximidades do

limite superior da camada altamente permeável e dois em

uma profundidade intermediária dessa camada.

Para a profundidade de 16 metros, obteve-se em

15/02/82, como setor preferencial para onde está se deslo

cando a água do aqüífero, o setor SSE-SW (Figura 2.21). E£

se resultado não está de acordo com o traçado da superfí

cie piezométrica apresentado no volume I (Figuras 4.1 e

4.2) e nós não temos uma explicação razoável para esse fa

to. Por se tratar de uma região de transição de fluxos

lentos para fluxos muito rápidos, fenômenos por nós desço

nhecidos talvez estejam contribuindo para uma perturbação

do fluxo natural.

Já na profundidade de 14 metros, correspondente

ã região com velocidades horizontais menores do que 5 cm/

dia, o sentido preferencial encontrado foi ENE-ESE.

Na camada altamente permeável foram realizados
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dois testes à mesma profundidade (18 metros) e os resulta

dos obtidos indicaram como setores preferenciais de escoa

mento, os setores N-ENE e NNE-ENE.

Esses resultados, coerentes entre si, indicam,as

sim como o resultado do teste a 14 metros, que o fluxo

d'água subterrâneo no poço CDTN-03, se encaminha em dire

ção à bacia do Rio Soberbinho, o que esta de pleno acordo

com o mapeamento da superfície piezom.étrica.

2.5 Análise Mineralõgica e Análise Qualitativa Com

pleta de Amostras de Solo.

Durante a realização das campanhas de campo, pro

cedeu-se a visitas de inspeção aos testemunhos de solo, co

letados por ocasião da perfuração dos poços, na tentativa

de se estabelecer relações entre os elevados fluxos aponta

dos pelos ensaios com traçadores artificiais e a litologia

do terreno.

Segundo os testemunhos, a permeabilidade deveria

aumentar com a profundidade, atingindo valores máximos na

interface solo-substrato rochoso, pois a.oorcentagem de ar

gila parece diminuir com o aumento da profundidade.

No entanto, os ensaios realizados não confirma

ram essa observação. Eles apontaram, no caso dos poços

CDTN-02 e CDTN-03, uma camada altamente permeável, num tre

cho intermediário da camada de solo, que corresponde, nos

testemunhos, a uma região que aparenta ter baixa permeabi_

lidade.
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Essas observações discordantes levou à coleta

de amostras dos testemunhos, em várias profundidades, para

análises mineralõgicas, na tentativa de se identificar os

materiais componentes do solo.

Os resultados estão mostrados na Tabela 6.

Os dois tipos de análises executadas mostram que

os materiais determinados são encontrados normalmente na

maioria dos tipos de solo, não havendo, inclusive, varia

ções significativas nas composições para as várias profun

didades.

As elevadas velocidades encontradas para o fluxo

horizontal, parecem estar mais relacionadas com elevados

gradientes piezométricôs do que com a litologia do terre

no.

O fato da camada altamente permeável estar situa

da em uma posição intermediária da camada de solo pode es

tar relacionado com o fato dos poços CDTN-02 e CDTN-03 te

rem sido construidos em uma depressão local dos tinguaitos,

com cerca de 70 metros de profundidade (vide Figura 2.2 do

volume 1).

Devido ã baixa permeabilidade dessa rocha, a de

pressão poderia estar funcionando como um abrigo ã camada

de solo que nela está contida, impedindo que o fluxo hori

zontal desenvolva elevadas velocidades naquela região. As

maiores velocidades encontradas estão, aproximadamente, em

uma cota equivalente aos contactos solo-tinguaíto fora da

depressão.



72.

ANALISE MINERAlfiGICA POR DIFRATQMETRIA DE RAIOS X

AMOSTRA

POÇO

CDTN-02

CDTN-03

PROF.(m)

13,2

17,0

16,0

18,0

MINERAIS IDENTIFICADOS

Peldspato, Caolinita

Peldspato, Caolinita

Caolinita

Feldspato, Caolinita

TRAÇOS

Musoovita, Quartzo

Quartzo, Musoovita

Musoovita, Quartzo,Feldspato

Musoovita, Quartzo

ANALISE QUALITATIVA POR FLÜORESCÊNCIA DE RAIOS X

AMOSTRA

POÇO

CDTN-02

CDTN-03

PROF, (m)

13,2

17,0

16,0

18,0

ELEMENTOS IDENTIFICADOS

> 10 = Si, Al

< 10 = Fe, K

< 1 = Ti, Zr, Mn, Nb, Mg

> 10 = Si, Al

< 10 = K, Fe

< 1 = Zr, Ti, Nb

> 10 = Si, Al

< 10 = K, Fe

< 1 = Ti., Zr, Nb, Mn

> 10 = Si, Al

< 10 • K, Fe

< 1 = Zr, Ti, Mn, P

TRAÇOS

Sr, Rb, Pb, Zn, Ba, Ca, Ga

Sr, Rb, Zn, Ga, Ba, Mn, Ca

Sr, Rb, Pb, Zn, Ga, Ba, Ca

Sr, Rb, Y, Pb, Ga, Zn, Ni,

Ca

TABELA 6 - ANALISES MINERALÕGICA E QUALITATIVA COMPLETA DE

AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS DOS TESTEMUNHOS/
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3. CONCLUSÕES GERAIS

3.1 Considerações Iniciais

Os resultados dos ensaios com traçadores artifjl

ciais realizados nos três poços em março/82 confirmam, sa

tisfatóriamente, os resultados obtidos nos ensaios de feve

reiro/82. As alterações introduzidas na interpretação do

comportamento hidro-geológico da região em estudo, decor

rentes dos novos ensaios, não chegam a ser significativas

a ponto de modificar substancialmente as interpretações for

muladas na campanha anterior.

Por outro lado, as análises químicas de amostras

d'água coletadas nos poços e fontes, bem como medições de

concentração de oxigênio-18, carbono-14 e trítio, trouxe

ram importantes informações adicionais, o que contribuiu em

muito para esclarecer determinados pontos duvidosos, pro

porcionando um melhor entendimento da hidro-geologia cia re

gião.

A título de facilitar a compreensão, as conclu

soes, apresentadas a seguir, foram separadas por ítens que

se julgou importante enfatizar.

3.2 Conceituação das Diferentes Camadas de Solo

Os fluxos verticais encontrados nos três poços

indicam, de forma inequívoca, a presença de, pelo menos ,

duas camadas permeáveis separadas entre si por uma camada
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impermeável.

A camada permeável mais superficial ê formada,

aproximadamente, pelos primeiros 5 ou 6 metros de solo

transportado. No poço CDTN-01, onde o fluxo vertical é a£

cendente, a água sai do poço através dessa camada. Nos

poços CDTN-02 e CDTN-03, a água que dá origem ao fluxo ver

tical descendente, entra no poço por essa camada. Há indJL

cações de que, em período de seca, haja inversão no senti

do do fluxo vertical nestes poços. A existência de uma

camada superficial mais permeável ê coerente com a composJL

ção litológica dos materiais do solo superficial.

A camada impermeável ou pouco permeável está com

preendida entre 6 e 10 metros de profundidade, nos casos

dos poços CDTN-01 e CDTN-02, e entre 6 e 14 metros no ca

so do poço CDTN-03, aproximadamente. Levando em conta as

cotas topográficas da boca desses três poços, resulta uma

camada impermeável cujo teto é quase horizontal, com um

mergulho de cerca de 30 minutos na direção WNW e de cerca

de 20 minutos na direção N.

Abaixo dessa camada impermeável, encontra-se uma

segunda camada permeável, situada entre 10 e 13 metros no

caso do poço CDTN-01, entre 10 e 19 metros no caso do poço

CDTN-02 e entre 14 e 26 metros no caso do poço CDTN-03.Nos

poços CDTN-02 e CDTN-03, esta camada apresenta elevados

fluxos horizontais. 0 trecho que falta para atingir a ro

cha sienltica tem, nos casos dos poços CDTN-02 e CDTN-03 ,

permeabilidades crescentes com a profundidade, porém muito

menores do que as permeabilidades da camada sobrejacente.
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3.3 Origem e Relacionamento entre Águas do Aqüífero
e das Fontes

As duas camadas permeáveis contêm água com
gens diferentes. A camada superficial recebe água por in
filtração direta em zonas próximas aos poços. A camada
mais profunda deve receber água por infiltração em regiões
de cotas topográficas mais elevadas (150 a 250 metros supe
rlores], como se deduz dos desvios isotõpicos de oxigênio-
18 e da concentração de Ions dissolvidos. A recarga da se
gunda camada permeável deve ocorrer diretamente, em zonas
on' tenha desaparecido a camada impermeável sobrejacente.

A reduzida concentração salina da água dos dois
horizontes permeáveis sugere que se trata de águas jovens,
com um percurso muito curto nos materiais do sub-solo. Es_
se fato viu-se plenamente confirmado com os dados de con
centração de trltio para os poços CDTN-02 e CDTN-03. No
caso do poço CDTN-01, considerações adicionais devem ser
formuladas. 0 carbono-14 contido nas águas desse poço é
100% moderno e de origem biogênica. O fato da água apre
sentar elevados teores de carbonato, parece indicar que a
presença de C está relacionada com águas de camadas de
solo, sendo pouco provável que o C proceda dos tinguai^
tos. Deviuo ao fluxo vertical ascendente e ã baixa concen
tração de trltio verificada, tudo indica que está havendo
um misturamento de águas anteriores a 1952, procedente dos
tinguaitos, e águas recentes das camadas de solo superfi
ciais. Assim a reduzida concentração salina estaria de a
cordo com o exposto anteriormente, reforçando a afirmação
de que, também para o poço CDTN-01, a água dos dois horL
zontes permeáveis são águas recentes, com um percurso mui
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to curto no sub-solo.

As fontes F1 a Fg, grupo onde se Incluem as três

situadas na bacia de rejeitos, parecem estar relacionadas

com a camada permeável superficial. Isso se deduz através

da salinidade da água e, em alguns casos, também dos valo
18 - ~~

res de 6 0. As fontes F7 e F Q contém águas bem mais sail
18 ~

nlzadas e cora valores mais negativos de 5 0, em relação

aos poços. A fonte Fg tem uma condutlvldade semelhante à

da água do fundo dos poços CDTN-02 e CDTN-03, mas a compo

slção química e isotópica são bem diferentes. Definitiva

mente, não parece existir relação alguma entre a água das

fontes e a água da camada permeável mais profunda. A água

dessa camada deve aflorar em cotas topográficas mais bai^

xas. O fato de que existam, na bacia de rejeitos, aflora

mentos de rochas sienlticas, não implica necessariamente

em que esta camada permeável mais profunda deva aflorar tam

bém no mesmo lugar, pois o alforamento sienítico pode ser

conseqüência de um relevo existente anteriormente ã deposi

ção dos materiais do solo transportado.

3.4 Considerações Sobre o Prolongamento das Camadas

mais Permeáveis até o Rio das Antas

É quase certo que a camada permeável superficial

se prolongue até o rio das Antas.

Quanto â camada permeável mais profunda, as ele

vadas velocidades do fluxo horizontal, detectadas nos po

ços CDTN-02 e CDTN-03, parecem estar motivadas, pelo menos

em grande parte, por um elevado gradiente piezométrico
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local. O gradiente piezométricô estimado para a região do

poço CDTN-01 é bem menor. A velocidade média do fluxo sub

terrâneo, obtida para a camada permeável inferior no poço

CDTN-01, é da ordem de grandeza de 8 cm/dia (velocidade de

Darcy). Considerando-se um gradiente piezométrico local

de 0,01, essa velocidade corresponderia a uma permeabilida
8 —3 ~

de K = Q Q 1 = 800 cm/dia ou 9,3 x 10 cm/s. Para uma

pcrosidade do meio sólido estimada em 0,25, a velocidade

real do fluxo subterrâneo seria de -Q 2 5 = 32 cm/dia. Na

região dos poços CDTN-02 e CDTN-03, o gradiente piezomêtri

co local pode ser estimado em 0,05. Tomando-se uma veloci_

dade média para o fluxo de 2000 cm/dia, isso corresponde

ria a uma permeabilidade K = -Q Q 5 = 40.000 cm/dia ou

0,5 cm/s. Supondo a porosidade do meio em 0,25, a veloci

dade real do fluxo subterrâneo seria de Q 25 = 80 m/dia.

De acordo com o exposto anteriormente, as velocidades me

dias, observadas na camada permeável mais profunda nos po

ços CDTN-02 e CDTN-03, são cerca de 250 vezes maiores do

que as velocidades médias observadas para o poço CDTN-01.

Admitindo-se que os gradientes hidráulicos adotados corres

pondam â realidade, as permeabilidades dessa camada no po

ço CDTN-01 seriam 50 vezes menores. Por outro lado, admi

tindo-se que as permeabilidades sejam as mesmas, o gradien

te hidráulico para a região do poço CDTN-01 teria que ser

250 vezes menor. 0 mais provável é que haja uma combina

ção dessas duas hipóteses, onde predomine a parcela refe

rente ao gradiente hidráulico. Logicamente, essas veloci^

dades estariam afetadas pelas variações de gradiente piezo

métrico oriundas da posição do nível d'água no reservató

rio, aumentando proporcionalmente com o incremento desse

gradiente.
Além do exposto anteriormente, pode ser importan
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te o fato de que a espessura da camada permeável profun

da no poço CDTN-01 ê de cerca de 3 metros, enquanto que

nos poços CDTN-02 e CDTN-03 é de cerca de 10 metros. Essa

diminuição de espessura pode sugerir o desaparecimento to

tal dessa camada permeável numa região mais próxima ao rio

das Antas, caso em que o fluxo d'água em direção a esse

rio estaria seriamente impedido.

3.5 Caracterização da Segunda Camada Permeável como

um Aqüífero Confinado

A camada permeável mais profunda encontra-se, na

realidade, em regime de confinamento. A detecção de um

fluxo vertical ascendente nos poços CDTN-02 e CDTN-03, com

a saída d'água através da camada superficial, em testes rea

lizados na campanha de setembro/81, demonstrou esse fato

de forma inequívoca Cvide Figura 6.8.C do volume I).

Naquela ocasião, o aqüífero superficial estava

parcial ou totalmente esgotado, por ser época de seca, e

o nível piezométrico dos poços correspondia ao nível piezo

métrico vertical do aqüífero confinado.

0 confinamento indica, claramente, assim como os
- 18 *

resultados dos desvios isotópicos 6 0, que o aqüífero é
recarregado em cotas mais elevadas do que as dos poços.
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3.6 Possibilidade de Infiltração dos Rejeitos Atra

vês das Camadas Permeáveis

A partir do momento em que o nível d'água da ba

cia de rejeitos coincida com o nível inferior da camada

permeável superficial, a água do reservatório vai deslo

car-se para o rio das Antas através dessa camada. Portan

to, torna-se imprescindível impermeabilizar essa camada,

construindo uma barragem de argila longitudinalmente ao

colo, até uma profundidade de aproximadamente 6 metros, is

to é, até atingir o teto da camada impermeável. Outra al_

ternativa seria manter o nível d'água da bacia de rejeitos

abaixo do nível inferior dessa camada permeável, reduzindo

a capacidade do reservatório.

A camada impermeável existente entre as duas ca

madas permeáveis deve cobrir toda a área da bacia de rejeî

tos, proporcionando uma permeabilidade vertical muito pe

guena. Portanto, a probabilidade da água da bacia de re

jeitos infiltrar-se para a bacia do rio das Antas, através

da camada permeável mais profunda é muito pequena. Se hou

ver afloramento dessa camada em regiões cobertas pela água

armazenada, nâo ê possível se ter certeza de que haverá

uma infiltração importante para a bacia do rio das Antas,

porque a continuidade do horizonte permeável nessa direção

resulta problemática com os dados disponíveis.

3.7 0 Comportamento da Rocha Sienítica

Os tinguaitos, que teoricamente constituem o

substrato impermeável a partir da interface com o solo, a
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presentaram um comportamento variável nos ensaios realiza

dos.

No caso do poço CDTN-01, esses materiais parecem

contribuir com a água que dá origem ao fluxo vertical as

cendente.

No caso do poço CDTN-02, esses materiais parecem

ser completamente impermeáveis.

No caso do poço CDTN-03, eles parecem permitir a

salda de água oriunda dos níveis superiores.

A variabilidade no comportamento parece estar re

lacionada com a existência ou não de fraturas no substrato

rochoso e, além disso, com uma possível recarga independei)

te para o sistema de fraturas.

Isso leva a crer que não há uma relação hidrãuli_

ca definida entre as diversas fraturas, com um movimento

d1água não uniforme no conjunto de fraturas, existindo em

algumas regiões e desaparecendo em outras, provavelmente

por preenchimento das fraturas com material pouco permeá

vel.

Assim, as possibilidades do substrato intrusivo

transmitir água são bastante reduzidas.
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4. RECOMENDAÇÕES

Tendo-se em vista o que foi exposto anteriormen

te, recomenda-se:

1. Interposição de uma barragem de material im

permeável (argilal, longitudinalmente ao colo

do divisor de ãguas entre as bacias do rio So

berbinho e do rio das Antas, com cerca de 6

metros de profundidade, isto ê, até se atin

gir o teto da camada impermeável. Essa reco

mendação seria dispensável, se a cota máxima

atingida pela água da bacia de rejeitos não

ultrapassasse o limite inferior da camada per

meãvel no colo, que se encontra, aproximada

mente, em 1299 metros.

2. Perfuração de dois novos poços na bacia do

rio das Antas, um de cada lado do poço CDTN-

01, afastados desse poço aproximadamente 60

metros, num alinhamento paralelo ao colo. A

construção de mais dois poços permitiria ob

ter-se, dentre outras, informações sobre a

continuidade dos horizontes permeáveis na dî

reção da bacia do rio das Antas, que, por ora,

está problemática.

3. Coleta periódica de amostras nos pontos d'ã

gua, principalmente nos poços, para posterio

res determinações de atividade de emissores

alfa e beta, ou de outros componentes caracte

rlsticos da água do reservatório, com o obje
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tivo de se detectar uma possível infiltração

dos rejeitos através dos materiais do solo. A

periodicidade dussa coleta poderia ser, por

exemplo, mensal.

Realização de estudos periódicos, semelhantes

aos executados, de modo a cobrir vários perío

dos de investigações que integrem um ciclo

hidrolõgico completo. Com isso, além de se

obter uma caracterização mais ampla do aquife

ro, em termos de comportamento hidro-geológi^

co, os poços estariam sendo utilizados, tam

bêm, como verdadeiras sentinelas para se de

tectar, a curto prazo, uma possível infiltra

ção dos rejeites oriundos da bacia, nos mate

riais constituintes do sub-solo.
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