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RESUMO

0 emprego de traçadores em água subterrânea, foi realizado pe

Ia primeira vez, numa região Kárstica no final do século passa

do. Porém, sua utilização foi aumentada significativamente nas

últimas décadas. As principais vantagens dos traçadores radioa

tivos sobre os demais são seus baixos limites de detecção e sua

pequena adsorção pelo meio poroso.

Este trabalho teve por objetivo estudar algumas característi -

cas hidrodinâmicas das aluviões e da Formação Açu na planície

aluvial do Rio Apoãi no Estado do Rio Grande do Norte. Para is_

to, foram realizadas perfilagens isotópicas em poços tubulares,

com marcação de toda coluna piezométrica empregando-se o méto-

do da diluição (Plata e Baonza). (4)

0 traçador radioativo utilizado foi Bromo-B2 com meia vida de

35,34 horas sob a forma de NH.Br (Brometo de Amônia).

Os valores encontrados para a tf^nsmiasividade e

do aqüífero apresentaram a mesma ordem de grandeza dos obtidos

previamente por métodos convencionais, e a detecção de fluxos

verticais ascendentes e descendentes sugeriu uma possível in-

terconexão entre as aluviões e a Formação Açu.



INTRODUÇÃO

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Fundação para o

Desenvolvimento do Vale da Apodi FONDEVAP, solicitaram em 1970

que a SUDENE fizesse um estudo acerca das potêncialidadas hídri

cas regionais, objetivando irrigar a planície aluvial do Apodi.

Entre os trabalhos realizados com esta finalidade estão os de

Manoel Filho (2) e Santos (5) que concluíram duma maneira geral

serem as aluviões o principal aqüífero, tendo boa permeabilida

de atenderia satisfatoriamente a irrigação pretendida. Além

disto, Santos (5) também afirma haver fluxo vertical descenden

te na parte sul da planície, e fluxo Vertical ascendente do

aqüífero arenito Açú para o aqüífero Aluvial na parte Norte da

planície. Por conseguinte, o estudo desta área com técnicas nu

cleares em 1980, possibilitou uma confrontação e/ou complemen-

tação com os resultados obtidos anteriormente por processos con

mencionais.

O município do Apodi localiza-se no extremo Sudoeste do Estado

do Rio Grande do Norte e está inserido na quadricula entre os

paralelos 5°30' e 6°00" de latitude sul e entre os meridianos

37°30f e 38°00' de longitude Oeste.

A faixa aluvial aqui considerada tem origem em Pedra de Abelhas,

estendendo-se para o Sul até o contato com os arenitos da For-

mação Açu e com o embasamento cristalino, abrangendo uma área

aproximada de 50Km .

MEDIÇÃO DE FLUXOS SUBTER&NEOS

A medição da componente horizontal da velocidade de fluxo da

água subterrânea em um poço, pelo método da diluição pontual,

consiste na introdução de um traçador num certo trecho do poço



seguido da ssedição da variação da sua concentração ao longo do

tempo.

As medições sucessivas das concentrações deves ser feitas *in

situ", pois as retiradas das amostras perturbas o processo tor

nando-o inviável. Embora estes métodos forneçam uaa informação

local, se um razoável número de poços são estudados e o siste-

ma tem uma certa homogeneidade os resultados podem ser estendi

dos a uma boa parte do aqüífero. Este método foi proposto pela

primeira vez pelo cientista russo Kocherin em 1916.

FORMULAÇÃO TEÓRICA

Suponhamos que no interior de um poço se injete uma certa quan

tidade de traçador num voluneVo> Fig. 1 onde V ê a velocidade

que atravessa a secção S e e d são a altura da coluna marcada

e o diâmetro do poço respectivamente.

Considere-se ainda que:

a) o fluxo de água que circula no poço é estacionário.

t d2h
b> no volume considerado, VQ • j da coluna d'água, a dis

tribuição do traçador se conserva homogênea ou seja, a concen-

tração do traçador em todos os pontos é a mesma.

c) a salda do traçador do volume V sõ tem lugar em consec,uên

cia do fluxo horizontal de velocidade V , não há portanto flu

xo vertical.

Em tais condições, a concentração inicial do traçador é dada

P " Co - "ti- •
Havendo fluxo horizontal a concentração do traçador em V varia

em função do tempo segundo a equação diferencial,

Ü V T- (1) ond* "St" " Q '



Vazio que circula através da secção S , ou seja

Q - V d (2)

DE (1) e (2) têm-se que:

hd dt (3)

PIG. 1

integrando-se a equação (3) entre t e to que correspondem ãs

concentrações C. e C tem-se:

Ct "S
In

com t-t • 4t; e V
o o

Id'

(t-to);

vem

(4)

ln Ct td (5)

que 6 a expressão final.

Porém como a velocidade da água no meio permeável do aqüífero

VD (velocidade de Darcy ou velocidade aparente) é diferente da

velocidade no interior do poço V faz-se necessário introduzir

um coeficiente de correção a que depende do aqüífero e do tipo

do poço.

S



Em outras palavras, o coeficiente s te» por objetivo -

o efeito perturbador criado pelo próprio poço, pois se •- j

de um meio onde há usa grande permeabilidade.

O valor de a aumenta con a permeabilidade do tubo filtrant*

seu valor tende para 2 quando está permeabilidade é muito

que o meio aqüífero..

De acordo com o comentário acima tem-se:

Vs » oVD ou ainda Q s = <* QD

Levando V para a última equação virá:

_fí_ = exp - 4 -*-V° <6>
t.d

Para por esta equação em uma forma prática, consideremos o t w

po 1/10 necessário para que a concentração inicial do traça ~

dor se reduza â décima parte.

ou seja: ^ ^ „ ^

VD
tl/10

0 instrumental necessário para a medição dos fluxos, é um tan-

to complicado, pois deve ser adaptado a cada poço, e sua perda

acidental representaria um grande prejuízo econômico.

Assia Plata, Baonza e sua equipe desenvolveram a técnica de máí

luição através da marcação de toda coluna piezométrica" que prg

porciona resultados semiquantitativos de rápida aplicação e d«

baixo custo. A descrição deste método é feita a seguir.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A técnica empregada para a medição dos fluxos consiste na marca

ção âe toda a coluna d'água com traçador radioativo da seguinte



oanelra:

1. Introduz-se no poço on tubo de plástico flexível, aberto nas

extremidades, com um lastro no extremo inferior. Em segui-

da enche-se toda a mangueira com a água do próprio poço retira

da previamente. Quando a água estiver descendo pelo tubo inje-

ta-se a solução radioativa de maneira que não haja solução de

continuidade entre a ãgaa pura injetada e à solução do traçador.

2. Terminada a injeção o tubo plástico é retirado lentamente

com velocidade constante, o que faz com que a solução radio

ativa, saindo pelas ranhuras do extremo inferior do tubo fique

uniformemente destribuida ao longo da coluna d'água.

3. Em seguida introduz-se um detetor de cintilação no poço e

fazem-se leituras a intervalos regulares que podem por exesa-

plo ser de metro eu metro. Repetindo-se este conjunto de medi -

çóes em intervalos de tempo que se coadunem com o fluxo do poço

obtém-se perfis verticais da variação da concentração ao longo

da coluna piezonétrica.

£ necessário fazer-se a correção do decaimento do traçador radio

ativo ao longo do tempo de maneira que a diminuição de concen-

tração do traçador seja devida exclusivamente ao fluxo do aqu£

fero.

4. As análises dos gráficos concentração versus tempo permi-

tem visualizar se há variação da concentração do traçador

ao longo da coluna d'água.

No caso desta variação indicar um fluxo horizontal é necessá -

rio ou outro gráfico Ct/CQ (CQ - concentração inicial do tra-

çador; Ct - concentração após o tempo t) versus tempo em papel

semi logarítiraico. Finalmente «npregando-se a fórmula (6) com

o • 2 obtem-se a velocidade do fluxo.

5. A constatação do fluxo vertical é feita observando-se s«



hi região no poço onde ocorre o desaparecimento do traçador As

forma progressiva, começando pelo trecho de entrada d'água e

terminando no local d» saída d'água.

Obtem-se o valor numérico da velocidade vertical ascendente ou

descendente, comparando-se os sucessivos perfis de concentração .

Para isto, seleciona-se doas curvas consecutivas e nelas esco-

lhem-se pontos da mesma concentração do traçador. Dividindo-se

a distância entre esses dois pontos pelo tempo decorrido tem -

se velocidade vertical do fluxo.

RESULTADOS OBTIDOS

Foram estudados seis poços, sendo três de produção e três de

observação assim distribuídos: Cl e Cl-A no Sitio Juncal; C2 no

Sitio Trapiá; C4, C4-Aj e C4-A2 no Sitio Joazeiro, todos na

Planície Aluvial do Apodi.

0 poço Cl apresenta um fluxo vertical ascendente indo da Forma

ção Açú para as aluviões iniciando aos 43m e terminando aos 25m.

Entre 37m e 47m observa-se também um pequeno fluxo horizontal.

Ho piezõmetro Cl-A nota-se também um fluxo vertical ascendente

indo da Formação Açú para as aluviões partindo de 44a e termi-

nando aos 26m. O perfil do poço C2 mostra ua fluxo vertical des

cendente que se inicia aos 16a atravessa as aluviões inferio -

res e vai aproximadamente até os 29m onde começa a Pouação Açú.

No poço CA observam-se duas regiões distintas, de fluxo hori -

zontal, a primeira entre 18 e 22m e a segunda entre 22m e 28m.

COMO valor representativo médio da velocidade horizontal temos

0,016m/h, Entre 28m e 33m ha indicio de um pequeno fluxo vertt

cal descendente.

0 piezometro C4-A1 situado a 40,15m do poço C4 tea profundida-

de de 9,00» o que penalte fazer nm estudo das aluviões superlo

res. A sua perfilagea mostra um fluxo horizontal de 0,03m/dia



entre 4m e 7B. •

Finalmente no piezSttto C4-A2 pode-se ver um fluxo vertical

descendente entre 21 e 35*.

Ao longo da Planície as aluviões tea uma espessura variada, po

rêm considerando n a espessura média de 25m e vm gradiente hi-

dráulico de 1,3x10 m/m obtem-se para as alnviões os valores:

K - 1.42 x 10~3m/s

t - 3,92 x 10~2»2/s

Anteriormente foram obtidos (2) utiUsando o método tradicio -

nal de bombeanento:

K - 3,96 x 10~3m/s

T « 1,26 X 10~2»2/s

daí, pode-se concluir que os valores de K e T tem a sesma or-

dem de grandeza.

Os fluxos verticais. Indica* que há possibilidade de uma inter

conexão entre os Aqüíferos Aluvial e Açú.

0 método aqui apresentado tem a grande vantagem de uma opera -

ção mais rápida e mais prática no campo do que o processo tra-

dicional de bombeamento, sendo possível «esmo ensaiar entre

três e cinco poços por dia dependendo das distâncias dos poços.

Acreditamos que a técnica do traçador radioativo, no seu esta-

gio atual, é bem adequada a diagnósticos rápidos onde não se-

jam requeridas grandes precisões.
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