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PAULO FtRNANUO PtHklRA PtSSUA
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Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
Avenida Brasil. 1/31

30140.•«£ - balo Honzonte-m>

p—tste trabalho apresenta as interpretações
obtidas a partir das investigações hidroger|Ò9icas na área de
reposição de lixo radioativo de césio-13'/, em Abadia de bolas,
Goiânia Através de una malha de POÇOS de observação,
executou-sc monitoramento anual para conhecimento do regime
hídrico subterrâneo, velocidade e direção de fluxo. Foram
executados testes de bombeamento e ensaios de permeabilidade
"in situ", para determinação dos parâmetros hidráulicos M,K,b>
na zona aqüífera livre, bem como investigações de sondgem
visando análises granulométricas dos testemunhos amostrados.
A abordagem das feições de relevo e rede de drenagem foram
executadas através da análise morfo-estrutural.

study concerns with the results of
hydrogeological evaluation of the area near Abadia de boiás
district. Goiânia, Brazil, where 3b00 tons of radioactive
waste of CesiuM-137 will be buried, these results were obtained
from several field tests and represent the pumping well data
of the unconfincd aquifer plus the water level sazonal
variations fro* the observation wells, lhe piezometers grid was
constructed to provide a more detailed information on the water
movement along a two dimension surface. Samples were collected
from bore holes and sent to laboratory for «ranulometric
analysis Held investigation and air photograph
interpretation evidenced all drainage patterns what simplifies
the understanding of morphological and structural relations'"^
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U Projeto Abadia de lioiás eu execução pelo convênio UNLN-LPKH,
desenvolveu-se através de um levantamento sistemático de diversos
dados do «eio físico local, abordando além de outros temas, o da
hidrogeologia. As atividades de campo possibilitaram uma avaliação
de detalhe dos diversos mecanismos que atuam como condicíonantes
naturais da dinâmica que rege o sistema hídrico local,
constítuindo-se num exercício essencial para o estudo de inúmeras
variáveis. tais como parâmetros hidrometeorológicos. capacidade de
(luxo. taxa de infiltração, etc.

Sendo a hidrogeologia a ciência que estuda a ocorrência,
movimentação e distribuição de água nas porções subsuperfíciais dos
terrenos. faz-se através do presente trabalho, uma avaliação geral
das características hidráulicas da área onde serão sepultados os
rejeitos radioativos de Césio-137. Como a água é o veículo natural de
transporte de quaisquer substâncias poluentes que venham a se
concentrar de forma perigosa para População e meio-ambiente (no
referido caso os radionucIídeos do Césio-137), torna-se indispensável
a identificação da direção e velocidade de fluxo da água subterrânea
para melhor entendimento do comportamento do aqüífero em questão.

Uentro de uma visão mais abrangente do escopo de trabalho, c
evidente que todo o depósito de rejeito radioativo de Abadia de (ioiás
deverá ser acondicionado de forma segura, e definitiva, a fim de
minimizar ao máximo, os efeitos de impacto social e ambiental
causados pela execução do empreendimento.

tm relação às técnicas utilizadas e estudos desenvolvidos quanto
ao sepultamento de rejeitos radioativos em todo o mundo, procura-se
sempre diagnosticar áreas o mais próximo possível, daquelas ditas
ideais para tal fim, ou seja: o que se pretende na realidade, é se
encontrar um local cujas características físicas do terreno
satisfaçam as exigências máximas de confinamento.

"tm vista da complexidade dos fatores que afetam a migração dos
contaminant es nos sistemas de águas subterrâneas, o significado
potencial dos fatores hidrogeológicos detalhados, e das condições em
cada lugar, devem ser tratados individualmente através da realização
de investigações de campo para avaliação do risco de contaminação"
(CtPIS, 1VV1).

tstas investigações constituem as metas e objetivos do
levantamento hidrogeológico a serem alcançado», conforme o exposto
abaixo:

. Determinação d^s características hidráulicas do aqüífero
livre, ou seja, obtenção da ordem de grandeza dos parâmetro».
- Condutívidade hidráulica, ou coeficiente de permeabilidade



Deterainacão do coaportaaento do aqüífero coi bass na
dinâaica de fluxo subterrâneo, suas direções e velocidade:
Obtenção de inforaacões, aléa das essencialaente de cunho
hidrogeológico, tais coao litologia. estrutura geológica,
condições cliaáticas, coaposicão e espessura do aanto de
alteração, etc.;
Análise aorfo-estrutural da área do eapreendiaento e
adjacências.

i OCAI t ACESSII A

A área referente ao repositório de Césio-13V localiza-se no
distrito de Abadia de Goiás, 20 ka a sudoeste do centro da cidade
de Goiânia. 0 acesso faz-se pela rodovia asfaltada. BH-060, que
liga Goiânia ao aunicÍPio de Guapo, coa acesso na entrada a
esquerda 1,0 ka antes de Abadia, por estrada de terra até o
destino final, coao aostrado na figura 01.

Ioda a superfície do terreno onde estão, hoje, os "containers"
coa aaterial de rejeito radioativo, e taabéa está localizada a
futura área de reposição deste aaterial, abrange ua quadrado de
100 hectares coa diaensões de 1.000a x 1.000 aetros, sendo
constituída por uaa topografia suave, coa altitudes variando de
838 Metros a sudeste, a 882 aetros a oeste. A aicrobacia de
drenagea local é constituída pelo ribeirão Uourados e seu
afluente, córrego Ouati.
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MFDDTOLDBIA ADDTADA

Us estudos hidrogeológicos na região do Projeto Abadia de tioiás
consistira* de duas estapas: a prmeira. foi caracterizada por
atividades de campo propriamente dita. na qual foram executados os
levantamentos básicos. através da aplicação de ensaios de
bombeamento, e de permeabilidade "in situ", além do acompanhamento na
perfuração dos furos de sondagem para obtenção dos testemunhos
litoestratigráficosi a segunda, caracterizou-se por una avaliação dos
dados coletados na etapa anterior, objetivando-se entendimento da
dinâmica do fluxo subterrâneo. Concomitante ao término ''a etapa
anterior, deu-se inicio ao monitoramento da água subterrânea,
utilizando-se a malha de Piezõmetros implantada na área para o
acompanhamento semanal das oscilações dos níveis freáticos, e também,
para verificação do background <B U) da composição fisico-quimica da
água no local do empreendimento e áreas circunvizmhas.

finalizado o processo de acompanhamento dos níveis freáticos ao
longo do período anual. iniciou-se a consistência dos dados
coletados, apoiados pelas informações hidrológicas locais, tais como
descarga dos cursos d'á9ua locais e precipitação anual- Lsta
abordagem foi fundamental para identificação das relações
rio-aquífero e dos efeitos da sazonal idade climática na recarga do
aqüífero. A Figura <ò'd apresenta o posicionamento do córrego Ouati. os
poços de bombeamento (PB) e os furos estratigráficos H e M

LltOESTHATIGRAfIA x PERHEAB1LIDADE

Ds furos de sonda executados, H > M , respectivamente V0 e 4b
graus de inclinação, permitiram, através da descrição litolóqica dos
testemunhos amostrados até 3»,08 metros de profundidade, a
identificação dos domínios «sranulométricos referentes ás rochas
alteradas de xistos granatíferos do Urupo Araxá, conforme mostra a
figura 03

As análises granulométricas realizadas em amostras de
testemunhos, metro a met)o. apresentaram valores atípicos daqueles
determinados pelos testes de bombeamento, para o parâmetro referente
ao coeficiente de permeabilidade (K), através da fórmula de
Hazen tK= c.d(2> 10X3, comparando-se valores médios:

. K <c*/*> (Hazen) = 1 14 x 19 (-2) (análises granulométncas)

. K (cm/s) (Jacob, lheis) • 1.Vt> M 10 (-4) (testes de
bombeamento)

Os resultados obtidos demonstram uma discrepância, a qual é
explicada Pela própria forma de determinação dos métodos utilizados:
no caso, os testes de aqüífero (bombeamento), devido ã maior



valores «ai* precisos lodavia. o fator preponderant* para a
diferença dos valores obtidos em aabos os métodos, consiste na
escala de observação, tnquanto os teste de aqüífero analisan
todo o «feio físico ao redor do POÇO bombeado, as análises
9ranulo»êtricas são executadas em anostras restritas,
pontualnente. não refletindo a dinãaica natural que se processa
no seio.
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fcm relação aos ensaios de permeabilidade realizados na área,
observa-se uma heterogeneidade entre os valores obtidos abaixo e
acima do NA., conforme mostra a tabela 01. Lstas diferenças
ocorrem pelo fato da zona não-saturada (O a b,©cm > ser
constituída, principalmente, por material concrecionado, formando
uma crosta lateritica muito fragmentada, apresentando orifícios
interconectados associados a intensa atividade biológica local, o
que facilita o escoamento da a9ua nesta porção subsuperfícial do
terreno.
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Após term sido determinados os parânetros hidráulicos ea
diversos pontos distribuídos na área e analisadas as condições
hidrológicas que define» o tipo de resiae hídrico local (superficial
e subterrâneo) através do aonitoranento anual, são estabelecidas as
principais características de fluxo c suas direções.
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Análises da* Uariaeops Motpnciiwgtricas

ü acoapankHcnto feito através das Medições temnait dos níveis
freático» segundo a malha de POÇOS de observação, possibilitou a
configuração das superfícies potenciométricas eu épocas distintas,
determinando os limites mínimos e Máximos de cargas hidráulicas, ao
longo do ano hidrológico, e suas implicações nas condições do
gradiente hidráulico nas zonas onde há interferência das águas de
circulação superficial, especificamente, o córrego Ouati,
identificado como curso d'água efluente, ou seja, recebe o aporte
hídrico subterrâneo proveniente do aqüífero.

Os vetores da velocidade real da água subterrânea apresentados
na figura »4, acima, foras calculados a partir dos mapas
potenciométricos executados eu escala 1:1.M* (não apresentados aaui.
pela íncoveniência de tamanho), através da fórmula:

K dh
Vr = . , onde: Vr= velocidade real da água subterrânea

ne dK K = condutividade hidráulica Ccm/s>
H«= porosidade efetiva <segundo

Custódio ft Lianas. 1V/6)
dh= distância percorrida (m>
dx> desnível entre equipotenciais (m>.

Os valores encontrados para velocidade de fluxo subterrâneo
mostram-se muito baixos, sendo representativo para a zona
não-saturada. um valor médio de 1© (-b) cm/s. Uma estimativa do tempo
de trânsito da ordem de 3 metros/ano, para que o Césio-137, em caso
de fuga acidental do repositório definitivo, venha alcançar
determinada localidade, desconsidera alguns fatores, tais como:

- persistência do elemento nos interstícios do material rochoso
e trocas iônicas com argilas;

- decaimento radioativo do elemento, como forma de diminuição da
carga contaminant? transportada;

- dispersividade do elemento no meio poroso.

CONB1DEHAC5EB FINAIS

Considerando que o aporte de água subterrânea fornecida «ara o
curso _d'água ocorre de forma lenta e contínua, podemos supor duas
situações de caminhamento de fluxo, de acordo com as características
geológicas locais. A primeira refere-se ao período de maior carga
hidráulica, notada nos meses de marco/abril, quando o nível freático
está «cima da interface A/B (Situacio • ! ) , permitindo que haja una



• a i o r capacidade de f l u x o . devido - camada de m a t e r i a l
detrítieo grosseiro superior fcsta situação ocorre no período
põs-chuvas. quando o córrego Quati apresenta sua m o r descarga
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A segunda situação corresponde ã época de menor carga
hidráulica, observada nos meses de setembro/outubro, quando o nível
treatico encontra-se abaiMO da interface A/B (Situação «_>. sendo
esta condição favorável a uma menor capacidade de fluxo, devido a
camada POUCO permeável correspondente ao material alterado de
quartio-biotita-Kisto Sendo esta situação notada no final do
período seco, há uma diminuição acentuada do aporte hídrico
subterrâneo para o córrego Ouati, devido às precipitações não terem
ainda alcançado o lençol freático.
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