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A partir de 1950' com as facilidades de produção de isfitopos radío
ativos obtidos artificialmente, por meio de irradiação de alvos estãveís em

reatores e aceleradores nucleares, a tecnologia isot6pica desenvolveu-se ra-
pidarnente encontra¡rdo ¡nelhor aplicação nas ãreas de biologia, hidrologia, in
dústria, engenharia, agriculËura, geologia e investigações espaciais. En São

Paulo o desenvolvimento das aplicações radioisot6picas ocorreu especialmente
en virtude da contribuição efetiva do professor Dr. RôMJto RIBEIRo PIERONI ,
que iuplantou na Cidade Universitãría un eficiente Instituro de Energía At!
nica. Ao mestre Rô{ULO RTBEIRO PIERONI, íncenrivador e orienrador inicialdes
te trabalho, nossa eterna gratidão,
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pre nos apresentou facilidades e colaboração desinteressada, de utilidade ini_

gualãveI e que possibilitaram grande parte da realização prãtíca dos traba-
thos desenvolvidos em ca¡ral de laborat6rio do Centro Tecnol6gico de Hidrãuli
ca.

Ao professor Dr. JoSÉ ANlôNIo cAsTrLHo ALcARAa, do rnstituto de F!
sica le6rica neus agradecimentos pela revisão da parte te6rica e texto.

Ao professor Dr. FAUSTO I.IALTER LIMA e Dra. CONSTÂìüCIA PAGÆ{O GON

çALVES, agradeço a colaboração prestada pela autorização e fornecimento dos
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Foi de grande proveito a contribuição do professor Dr. RUI RIBEIRO
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to deete trabalho. Ao mestre RUI RIBEIRO FRANCO, nossa eterna gratidão.

À equipe de Operação e Manutenção do Reator, e ao engenheiro AZOR

CAHARGO PENTEADO FILHO, nossos agradecirnentos pela atenção durante a irradia

ção das æostras de vidro e da areia.



EE 1969' durante sua permanância no rnstituto de Energia At&icaro
Dr' GUr sAUzAY, do cenËro de Estudos Atô¡nícos, de saclay, orientou-oos sobre
os problenas de calibração dos detetores de radiação, nos cãlculoe de deter-
nínação da massa nÍnina de sedinentos radioaÈÍvos e na progræração Fortrao -W. Ao Dr. SAUZAY meus agradecímentos.

A

execução dos

lização dos

anplio tanbãn a todos que eomigo convivem e que ne ajudaran, dire-
ta e indiretanente, involtmtariæente esquecidos, a ninha profunda gratidão.
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desenhos das figures, meus agradecimentos.



coNTRrBUr6.O Ã pEmRMrNA6.O pA VAZÃO SõLrpA pE ARRASTE

EM LEITOS ARENOSOS I]TILIZAI{DO TÉCNICAS RADIOISOIõPIC¿,S

- EsÈudou-se com auxílio das tãcnicas radioisot6picas um

processo de medida díreta d.a vazão s61ída de arraste, em leitos
arenosos. Em canal e:çerírnental de laborat6rio detemrinaram-se as

tensões inicíaís de arrastæento para grãos pertencentes a diver
sos intervalos granulornËtricos, levando-se em conta diferentes va

lores de vazão lÍquida. Realizou-se um esÈudo comparativo sobre a

movimentação inicial de grãos de vidro rnoído e grãos de areia, arn

bos com ¡nesmo peso específico e pertencentes ao mesmo íntervalo
granulométrico. Desenvol.veræ-se estudos sobre a deterrninação da

nassa mÍnina de grãos de areia radioativos, destinados a lançamen

üo no escoamento, levando-se em conta os dois tipos de deteção :

estãtica e dinânica. Experiências complementares realizadas no

eanpo serviræ para confirmar as condições tecnol6gicas de aplica

ção do nãtodo. Nossa contribuição pessoal, neste trabalho, refe

re-se ao tratamento dos sedinenËos antes da irradíação ou marca

ção (separação granul-omãËrica e densirnãtrica para obter-se propor

cionalidade enËre atividade e nassa irradiada) e tanbén ao trata
EenÈo dos resultados. As experiências foram realizadas com tácni

cas e princípios jã desenvolvÍdos e aplicados cuidadosa¡ûente.

RESUUO



c-o]¡srlen¿,Çõrs cnpars so¡-pj: o rnarisBoRTE DE Sõr,rnos Et"t cuRsos o'Ãcue

A teoria do transporte <ie sedirnentos Dor arrastarnento foi enunciada
por Du Boys em 1879 (i). Surgiu posteriornente, baseado em seus estuclosr,rn, núnrero e1g
vado de equações coûr o objetivo de deterr¡inar a vazão s6ti¿a junto ao leito clo escoa-
mento. A rnaioria dessas ec¡uações ori¡ri.nou-se <ie estucì.os baseados e-r'r hip6teses de n_g

vimento quase unidimencional. o fato que des¡rertava a atencão no fenôrneno de transpor
te s61ido era ser o peso especÍfico dos sedimentos transportados superior ao da ãgua

gue os transport.a. Co¡no não fôsse o princÍpio cle Arouir¡edes suficiente nara explicar
o f enôrneno, numerosos f ísicos e engenireí ros elal.,orar¿un teorias rrrocuranclo justif icar o

conportamento real do sedir.ilento subnerso.

Dois tipos de estudos fora¡r desenvolvidos. Un dêles proc.uravs dete!
mina.r os parârnetros ¡necârri"às capazes de ler¡antar un seCimento subncrsc no Lej.to de

um curso d'ãgua e nantâ-lo err rnovi.rnento¡ por suspensão ou arraste. O outro, de natu
reza essencialmente errpírica, procurou correlacionar a capacida<le do escoarnento para
trânsportar s6lidos con suas princioais características hidrãulicas. Tanto os estudos
mecânicos de transporte s6lido como os enpíricos são cornplexos, pois o fenômeno ã ex

sencialmente dinâmico. 0 poder cle Eransporte s61ido cle w.rra corrente natural ou de ca

nal artificial não pet.nanece constante mas r¡uda conËTnuanente com os perlodos de chrr

va e sêca.

Pode parecer que os estudos enpfricos baseados em canais artifici -
ais e correntes naturais jamais terfam uma exrrlicação te6ri.ca satisfat6ria. Entretan
to, foram êles que proporcionâram aos enfìenhciros critãrios ficledi3nos para seus pro
j etos.

Uma das pesquisas rnais irnportantes no campo foi desenvolvida por

Meyer Peter no Laborat6rio <le F.idrãulica da xscola Politãcnica de Zurich (2), baseada

nas caracterlsticas do escoanento, <leclividade do leito e cia vazão líquida. A hip6te-
se principal admitida por }felrer Peter foi a de que a energia da turbulência e sua dis
sipação serlam uniformemente distriì¡uidas na corrente.

CAPITULO I

1.



Nas f6rmulas obtidas para avaliação da vazão s61i¿a de arraste deve
se introdtzít, para cada caso especlfico, determinados coefícientes cujo cálculo não
ã simples.

um estudo desenvolvído por Equiazaraf.f. (3) e seus colaboradores be
seou-se na correLação entre o transporte s6tido e a tensão tangencial de fundo.As f6r
mulas de vazáo s-oti¿a são expressas em função da diferenea entre a tensão tangencial
de inÍcio de arraste (tanuãn charnada tensão crítica) e a tensão tangenciaL real exis
tente no esco¿¡menÈo. Equiazaroff tar¡b6r¿ levou em conta a turbulância que existe nas
proxiroidades do leito. A tensão crltica ã comumente obtida a partir ao grãfico de

Shiel.ds.

O mátodo desenvolvido por EinsÈein (4) baseia-se em anãlise esËatÍs
tica e cãlculo de probabilidade. o movimento do sedinnento ã explicado a partir de trna

sóríe de saltos cuja frequência e comprirnento dependem do seu tamanho.

Frequentemente, calcula-se a vazáo s61i¿a de arraste de fundo a par
tir do conhecimento da leí de distribuíção de velocidade en profundidade (5), obtida
com o auxílío da equação logarftmica de Karrnan-prandt.

r, -l-t1r/2"o-Lp-l
a rugosidade superficial;

.2

v=v*AloglåL.,'u
S

T - é a tensão tanE¡encial m6¿ia total;

do fundo;

A = 5r75, constante;

B = Br5, constante.

Na prática, o cãlculo da tensão tangencial T,a partir da lei da dis
tribuição de velocidade ã muito delicado por vãrios motivos:

I - No caso do leito ¡c6ve1 e rugoso 6 aifÍcif saber a que dístância
do fundo 6 nedida a velocidade V. Realmente, como o fundo á suscetÍvel de se deformar,

ã a velocidade de

- 6 o peso especÍfico do fluido;

R - raio hidrãulico;

k
s

a rugosi<iade equivalente de Nikuradse, dos grãos consÈituintes

atrito junto ao fundo, relativa

(r. r¡



o plano de referência corresponclente a y = 0 é indeterminado;

2 - O valor da constante A independe da configuração geomátrica do

escoa¡rento, ao passo que B depende. Tambãm não existe prova de que este coeficiente
conserva o mesmo valor em diferentes pontos da seção transversal em um mesmo escoãnen-

to;
3 - Nas vizinhanças das margens, a distribuição de velocidade ã alte

rada. Como exemplo consideremos o esquema mostrado na figura 1. Pode-se admitir que a

lei de distribuição de veLocidade na região II s6 depende do fundo ao passo que nas re
giões I e III ela depende das margens. A distribuição de velocidades na zona pontilha-
da que separa as duas regiões depende tanto do fundo corno das margens;

4 - Em escoauento onde o transporte s6lido ã irnporÈante, o pr6prio

transporte nodifica de modo considerável a lei de distribuição de velocidades e as ten

sões críticas de arraste fican índeterminadas.

os s6l-idos em um curso dtãgua são transportados por suspensão e por

arraste de fundo. A <listinção entre estas duas modaLidacles de transporte s6lido pode

ser feita levando-se em conËa os seguinÈes fatores:

I - Caracterlsticas Dimensionais dos lllementos Transportados

De modo geral, pode se dizer que o diâmetro do sedimento transPor

tado por arraste de funclo 6 rnaior que o do transportado por suspensão. Entretanto, a

delirnítação dos sedimentos passlveis de serem transportados por um desses dois modos

estã ligado diretamente ao grau de turbulência da corrente líquida. Em regirne laminar,

como no caso das zonas de remanso dos reservat6rios, somente os sedimentos de diâmetro

inferior a 1 U, como os col6ides e precol6ides, á que se movimentan. Em regime de bai-

xa turbulência, os sedimenËos cujos diâmetros estão compreendidos entre 1 U e 20 y po

dem ser transportados por srrspensão. Hm regine de m6aia turbulância, os sedimentos de

diâmetros compreendidos entre 20 y e 2 r,rm podent ser transportados em suspensão. [r'ì re-
gine de grande turbulência, os sedimentos de di.âmetros entre 2 r¡¡m e 20 r¡rn podem ser

transportados por snspensão mas de modo <lescontÍnuo.

De modo gera1, a turbulência aumenÈe o diâmetro dos sfilidos que Po-

dem ser transportados por suspensão.

2 - Tipo de tÍovinento do S6ti¿o TransPortado

a

O s61i¿o transporÈado por arraste de fundo se movimenta de rnodo d"g

contfnuo, tanto no espaço como no tenpo. É um movirnento caracterizado por uma sãrie de
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Região II
Região I
Região III

A lei de distribuição de velocidades s6 depende do fundo.

A lei de distribuição de velocidades sofre influência da rnargem.

A lei de distribuição de velocidades sofre influância da margem.

A distribuição de velocidades na zona pontilhada que separa as

duas regiões depende Ëanto do fundo como das margens.

u
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saltos curtos e sucessivos. ¡.o

contÍnuo, o sedinento caminha

termediárias.

3- Zona de l{ovþentaçao

quanto'que o

aparecinnento

4 - Correlaçao Com a vazão t íq"i¿a

O arraste de fundo ocorre nas

Ëransporte enì suspensão se realiza
de faixas de ígual concentração em

contrário, o transporte por suspensão ã feito de modo

longas distâncias durante longo Ëempo, sen paradas in

Observa-se que a uma determinada vazão líquida pode corresponder di
versas concentrações *6aias de sedir:entos em suspensão e uma única vazão de arraste
compatÍvel com o estado estãvel do leito do curso dtãgua.

Suponhamos duas seções transversais e sucessivas de um curso dtãgua

que chamaremos de A e B, sendo A a seção de nontante. Admitindo-se que o leito en-

tre essas duas seções 6 estãvel, a vazã,o sótiaa cle arraste, por metro linear g", medi

da sobre um plano y de ãgua 6 a rnesma em A e B, assim como em qualquer outra seção

compreendida entre A e B.

Quando o leito entre as duas secões consideradas for instãvel pode

ocorrer o seguint.e:

.) - A vazão s6ti¿a na seção B gB, 6 superior a vazã,o s6l-i¿a regis-
tra<la na seção A, gA. Isto siqnifica que entre as duas seções

de medição houve erosão do leito do curso dtágua e neste caso

â representação rnaternãtica seria,

vizinhancas imediatas do leito, €D-

e¡r toda â massa líquida, provocando o
virtude da Èurbulência.

,5.

g. - ã ern cacla instanÈe t, a vazão s6lida por nìetro linear ' prove-

niente da erosão de cada seção conpreendida entre A e B.

b) - A vazão s61i¿a na seção B, gB, 6 inferior
trada em A, gO. Significa que entre A e

tagão do leito e, neste caso,

o=o+oÞt ÞA 6et

g--eem
rr

tro

o=ooB È'y'

cada instante t,
linear, entre A e

(r. z)

- 8R,

a

B.

vazão s6lida d.

a

B

vazão sõtiaa regis
houve uma sedimen

(r.3)

sedirnentação, por me



Quando se estuda o

blena pode se Èornar coropl-exo quando

rem concomi tantemente. Estudos ¡rais

canal É estãvel.

A r¿aioria das t6cnicas que târ,r por objetivo raedir a vazão s6lida de

arraste, g", ern seÇões de urn curso cltãgua, utilizam-se de equações do tipo:

Urge, portanto, deËerminar com precisão o valor da tensão crltica
de inÍcio de arrasÈe, To. Quando os valores da tensão 1 forem muito superiotes a 1o'

a tensão de inÍcio de arrasÈe pode ser determinacla com relaÈiva precísão pois a dife-
rença 1 - to não serã nuito alterada. Nos casos onde T é uuito pt6xir0o de To' a

tensão de inÍcio de alraste deve ser determinada cora grande precisão, pois do contrá-

rio, os erros cometidos na avaliação da vazão s61ida serão considerãveis. DaÍ ser i¡r

perativo que se desenvolva¡r t6cnicas que auxiliem a obtenção de resulÈados precisos

para 1o.

Graças às possibilidades de produção dos radioisõtopos ârtificiåis
novas perspectivas surgiram para o estudo do transPorÈe de s6lidos em cursos dtãgua .

Às técnicas radioisot6picas peruiten determinar To com precisão superior a proÞor -
cionada pelos métodos convencionais.

O princípio geral da t6cnica consiste en marcar o sedimento de fun-

do do leito con isótopo radioativo e, con o anxílio de sensíveis detetores de radía -

ção, determinar o instanÈe e as condições em que os grãos ma¡cados iniciarn sua movímen

ração. Sendo a atividade dos sedimentos proporcioaal ã massa de r¡.ateria1 irradiadorpo

<le-se deterrninar a vazão sõlida de ar¡aste, comparando a atividade dos grãos radioati

vos que se movimentam no leito com a de um padrão. A cornparação con o padrão elirnina

tarnb&r os problernas relativos ao decaimento radioativo, fenômeno conum a todos os ra-

diois6topos.

Erabora o princípío da tãcnica ra<lioativa Þara estudos se<limentoL6gi

Cos seja relatívanente simples, sua utilização esLava voltada para cleterrninações qug

litativas. llos últinos quatro anos, pesquisadores nucleares de todo o mundo voltaram

suas vistas para determinações quantitatívas, estudo de parâmetros que influem nas

condições de inÍcío de aïraste dos sedirnentos e comprovação das Èeorias de transPorte

.s61ido.

Iniciæoos ern 1968 rossos trabalhos no Instituto de Energia At6rnica

tle São paulq¡ procurando aplicar a tËcníca radioisot6pica em estudos quantitativos de

.6.

trânsporte sõlido en canal de laborat6rio,
os três fenômenos anteriormente mencíonados

simples podem ser realizados quando o leito

o = f (r-t )'s o '

o prg

o col
do

(r.4)



transporte s61ido. Por analogia com as tácnicas radioisotõpicas de medicla de vazão 1í
quida, estudamos dois mãcodos para avaliação de transoorte s61ido en cursos Crãgua. o

primeiro mãtodo, aplicado em canal de laborat6rio, foi o de integração no espaço, de

raodo análogo ã determinação da vazã,o líquida (6), onde a velocida<le rnãdia do escoamen

to 6 deterninada a partir do deslocamento do centro de gravidade da onda radioativa.
A areia radioativa foi injetada em urîa trincheira aberta no leiÈo do canal experimen-
tal, no sentido transversal ao escoamento e seu deslocamento foi indicado por deteto-
res de cintilação dispostos sobre o canal. A. experiência mostrou que a vazão s6ti¿a
podia ser deduzida a partir do conhecimento <la distribuição da nuvern de partículas ra
dioativas pelo canal. O segundo rir6todo de determinação do transporte s61ido, tarnbem ã

análogo ã t6cnica de integração no tenpo (7), utilízada nas determinações da vazão 1Í
quida em condutos abertos e fechados. A vazão s6liaa foi rnedida injetando-se pesuena

quantidade de areia radioativa an uma Èrincheira aberta no leito do canal e determi -
nando-se a passagem da nuvern radioaLiva em vãrias seções ã jusante. A trincheira
ínjeçao e a primeira seçao de medida deven estar suficientemente separadas para

tir que a areia marcada se distribua homogêneamenÈe por toda a extensão lateral
nal experi¡nenÈal.

A necessidade de obtenção de resultados precisos levou-nos e estu -
dar exaustivamente as características dos sedimentos radioativos utilizados nos en

saios. Do ponto de vista hidráulico, o comportamento do sedimento ativo e não ativo de

ve ser o mesmo em qualquer tipo de ensaio. Ìiosso interesse voltou-se inicialmente ps

ra a areia proveniente dos rios Santo Antônio (Caraguatatuba) e Pirajussara (Cidade

Universitãria).

Analisou-se a influência da granulor¡etria, da densidade e da presen

ça de minerais leves e pesados na distribuição da atividade das areias írradiadas no

reator IEAR-1. Para que a areia irradiada fãsse representativa dos movimentos estuda

dos, tornou-se necessãrio um prã-tratamento. A conveniânci.a desse pr6-tratamento para

estudos quantitativos ficou demonstrada nos ensaios realízados era laborat6rio onde se

obteve resultados altamente precisos.

O pequeno volume dos elernentos de irradiação dos reatores atômicos

e problemas ligados a composição qulnica da areia limitarn a utiLízação de areia irra-
díada nos casos onde se necessitam injetar grandes quantidades de material marcado'

Nestas condiçães deve se recorrer a ensaios de rnarcacão dos grãos de areia com is6to-
pos radioaËivos (ouro, prata, crono, etc). Sob determinadas condições o grão de areia

adsorve o elemento radioativo considerado nroduzindo urrìa marcação superficial-.

Ussrse, freqüentemente, partÍculas de vidro nas investigações do

cor¡portamento da areia e do silte. Como as angularidades dos grãos de areia e de vi-

de

permi

do cg
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dro'são diferentes, pairavam dúvidas sobre a igualdade de comport€Eento dessas partí-
culas no gue se refere ãs condições de início de arrastamento. Realizaram-se ensaios
de decerminação de inÍcio de arraste para grãos de vidro e de areie, no mesmo canal
e sob as rnesmas condições. Dividiu-se o canal experimental em várias seções ile rnedição

sendo que eo cada r¡ma abrirarn-se trincheiras iguais para a injeção. Na prineira inje-
taram-se areia e na segunda, 1,5 netros à jusante, os grãos de vidro, seguindo-se pg

ra as demais seções a mesna sequâncía. Em cada ensaio mediu-se a distribuição espaci-
al dos dois tipos de traçadores originados das respectivas trincheíras de injeção. En

outro tipo de ensaio mediu-se a passagem das nuvens ativas em seções situadas ã jusag

te das respectivas Èrincheiras de injeção de areia e de vidro radioativos, Neste caso

as du:¡s trincheiras estavm separadas pela distância de quatro (4) metros. Novos en-

saios foran realizados para se determinar as condições de ínÍcio de arraste de grãos

de areia de diferentes granulometrias. Dividiu-se a curva granulom6tríca da areía em

vãrias frações, irradiou-se separadarnente cada fração atã atingir a mesma atividade e

injetou-se em trincheiras diferentes. Detetores de cintilação, colocados sobre cada

trincheira, acusâvam o ínÍcio de movimentação dos grãos de diferenËes diânetros. As

Èensões crÍtícas de início de arrasÈe foram determinadas manÈendo-se cons tante o grra-

diente hidrãulico do canal e va¡iando-se a altura drãgua.

Independentenen Èe das condições iniciais de injeção da areia radio-
ativa, a seção de medída deve estal suficientemente disÈante, ã jusante do ponto de

injeção, para que haja perfeita homogeneização do traçador. Essa distâncía é conhecí-

da com o nome de "distãncia de boa mistura". os n6todos de integração estudados depen

den da determinação da velocidade do centro de gravidade da nuven de sedimentos radio
ativos que ã proporcional à velocidade rédia. Utilizando-se a teoria das probabi lida-
des e os princÍpios de hidrodinâ¡uica pode-se mostrar que â razão entre as duas veloci
dades é função do perfil de velocidades e que, no caso do transporte de s6lidos ela ã

diferente da unidade.

A precisão dos resultados depende fundamenta lmente da técnica util!
zada nas medições nucleares. Por isso, dedicamos grande atenção ã calibração e ã esco

lha dos deÈetores de radiação. Estudou-se a teoria geral da variação de resposta dos

detetores e a probabilidade associada a cada valor desta resposta, quarido em dado vo

lune, variam as posições das camadas m6veis de sedimentos radioativos. Analisaran-se

os parãnetros que influen na deteção esr¡ática de uma nuvem de sedímentos radioativos
(detetor fixo em um ponto da seção de uredida) e na deueção dinâmica (a sonda com o

cintilador 6 arrastada sobre o leito), Em ambos os casos deÈerminou-se qual a mínirna

na6sa de traçador por unidade de atividzrde, que deveria ser injetada levando-se em

conta a sensibílidade dos detetores. Estudaram-se tratamentos para os casos dos sedi

¡oentos de granulorûetria uniforne e variãvel.
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Grande parte dos estudos de laboratõ¡io foram realizados em canal

experímental, de inclinação variãvel, pertencente ao Centro Tecnol6gico de liidráulica
da Universidade de São Paulo (8). Î)esenvolveram-se esforços pera que o Èransporte 

"9
lido por arraste pudesse ser estudado em leito estãvel.

A aplicação prãtica da tËcnica radioisot6pica desenvolwida foi rea-

lizad.a no rio Pirajussara, no trecho eoropreendido entre e PonÈe da Escola de PolÍcía

e o rio Pinheiros.
Nossos esÈudos "ão 

aperra" Parte da vasta extensão do trabalho que

falta ser realizado no campo da aplicação dos radiois6topos em estudos de dinãnica

dos sedineotos. Lembramo s que, do mesmo modo que a pequena gôta de chuva desgAsta

leûtæe1te uma rocha, pequenas contribuições ao volu¡ne geral de conhecimento sobre o

transporte sfilido e¡n curso d'ãgua constiÈuirão uma cadeia de evidãncias que siurplifi-

carão muítos problemas usuais nos <1o¡¡ínios da hitlrologia. Cada f enôrneno natural É pro

vocado por causas naturais e ocorre err estlita obediência ãs leis naLurais. Sõnente

quando estas 1eís estiverem perfeiÈaraenÈe conhecidas e equacionadas haverá possibili-

dades de se considerar o transporte só1ido como problena resolvido'



II. 1 - Consideracões Iniciais

cAPÍruLo q

CARACTERÍSTICAS DOS SEDDÍENTOS R.ADIOATTVOS

os estudos relativos à ¿inâ¡nica dos sedimentos podem estar ligados a

problenas de engenharia civí1 ou à pesquisa purâ para verifícação das leis físicas
que regem o fenôneno. Vários aspectos da seclimentologia estão ligados aos seguin

tes problemas:

A radioatividade artificial proporciona grandes e novas facilidades pa

ra o estudo da dinâ¡rica dos sedimentos, o princípio do nrétodo, como viinos, consis

te em inergir em deterrninada seção do curso dtágua, sedimentos radi.oativos cujasca

racterísticas físicas (forma, densidade, granulornetria, etc) sejam idêntícas ãs

do sedimento naÈural. Pos teriorrnente , com o auxílio de detetores de radiação se-

gue-se o deslocanento <Ios grãos marcados determinando-se a variação da cÕncentra -
ção deles a perÈir do ponÈo de injeção.

A efíciência e a confiabilidade dos resultados obtidos com as tácnicas

radioisot6pícas dependem, fundamental¡nente , da escolha do is6topo radioativo que

deve ser utilizado em cacla estudo particular: águas subterrâneas, ãguas superfi-

ciais, sedimentologia etc. Entre mais de una cenÈene de is6topos radioativos arti

ficiais disponlveis, apenas alguns são adequados para serem utilizados como traça-

dores eo sedinentologia. Vãrios fatores influem na escolha: energia da radiação

neia viila do emissor, atividade especÍfíca, tipo de rnarcação do sedimento, custo'

facilidade de obtenção, etc.

A determinação da concentração dos sedimentos raclioativos deve ser rã-

pida e siaples, mesmo quando os sedimenEos ativos ¡risÈuram-se com o naterial rn6ve I
daS camadas mais profundas do leito ou se dispersam ao longo do curso dtãgua. Essa

a.

b.

c.

d,

e.

Í-

manutenção de canais portuários;
projetos de reservat6rios (assoreamento);

controle e regularização de cursos dtãgua;

controle da erosão do solo;
purificação de água para uso público;
projeto de canais para irrígação e drenagem.

. 10.



concentração 6 nais facílmente medida quando se utiliza is6topo emissor de radiação

gaua de alta energia. A radiação gama, de natureza eletromagn6tica, possui grande

poder de penetração. Isto favorece a deteção dos sedimentos ativos que serão cober-

tos por uma carnada de sedimentos não ativos; nesËas circunstâncias não hã suficien-
te absorção de radiação para que a presença do grão soterrado seja ignorada pelo de

tetor. As partículas beta são muíto absorvidas por pequenas espessuras de areía, o

que dificulta a localização de um grão que esteja a grande profundidade. Deate modo,

a utilização da radiação beta em sedimentologia 6 rnuito limitada. É conveníente lem

brar que a radiação g¿rna de alta energia irnplica na utilização de grandes e pesadas

blindagens para transportar os sedimentos marcados e em maiores cuidados no ma¡ruseio

do naterial ativo. Entretanto, o cr¡mprimento fiel das normas de proteção radiol6gi-
ca evita qualquer tipo de perigo para a saúde dos operadores.

Chamamos meia vida o tempo necessário para que a atividade de r.rm is6to-
po radioativo caia pela metade do seu valor inicial. Em sedirnentologia, o radioig6-

topo selecionado deve possuir meia vida compatível com a duração dos estudos e ã

frequência com gue a experiância ã repetida. Uma regra prãtíca pode ser estabeleci-

da como segue:

1. a meia vida do radioís6topo deve ser igual ao tempo gasto no

estudo do fenômeno;

2. a reperição da experiância s6 seria possÍvel ap6s uur perfodo

superior a quatro meias vidas.

Por exemplo, se a duração do ensaio for de oito dias, o is6topo radioa-

tivo escolhido deve possuir meia vida de aproximadamente oito dias e uma segunda in
jeção de sedimentos aÈivos s6 seria conveniente 32 dias ap6s a primeira.

Na prãtica, contudo, a duração da experiância não pode ser antecipada -
mente conhecida, devido principalmente ao problema de dispersão e ãs condições h!

drometeorol6gícas. De modo aproximado, admite-se gue:

1. em estudos de transporte slliao por suspensão, o radiois6topo

utílizado deve possuir meia vida superior a oito (8) dias. Nesse ceso' utiliza-se

de preferência o lrola e o r"A,t;

.11.

2.

liações prelimínares,

vida curta, como Por

tha de r:m is6topo de

em estudos de transporte s6ti¿o Por arraste de fundo' nas ava-

ou em modelos reduzidos, deve-se escolher trm isfitopo de meia

exemplo o l98A,r. Nos estudos definitivos é convenienÈe a esco

meia vida longa como o uts., l92lr, utct etc.



Chamamos de atividade específica a atividade por unidade de massa do urg

terial irradiado. É aesejãvel que o radiois6topo utilizado possua alta atividade
específica, o que possibilita trabalhar com pequenas massas de sedimentos.

Existem duas tácnicas para marcar sedimentos coÍr is6topos radioativos :

a primeira consiste em irradiar o sedimento natural ou artificial em reator atômico,

enquanto a segunda visa marcar a superfície do grão com fino depõsito de material a

tivo. Dependendo do tipo particular de estudo, lança-se mão de r:¡na das tãcnicas aci

ma. Em determinados trabalhos, 6 prãtico e vantajoso que a areia de um rio possa

se tornar radioativa ap6s irradiação no reator. Embora a radiação induzida nos ele
mentos naturais que formam a areia imponha restrições em relação ã meia vida e ã

energia dos is6topos produzidos, essa tãcnica proporciona a certeza que, do pontode

vista hidrãulico, o comportamento do sedimento radioativo e não radioativo é o mes-

mo.

A inadiação do sedimento no reator pode ser feita com sedimentos natu-

rais ou artificiais (vidro). Neste último caso, o elemento escolhido para ser ati
vado apresenta-se geralmente sob forma de sal ou 6xido e 6 introduzido durante o

processo de fundição do vidro. Este el.emento deve possuir alta seção de choque de

ativação e meia vida cornpatÍvel com a duração do ensaio. 0 ajuste da granulometria,

densidade e forma do vidro moído para simular a areia natural não apresenta grandes

díficuldades. Quando se pretende irradiar vidro rooído, alguns aspectos importan

tes devem ser considerados. No que se refere ã densidade, ela varia ligeiramente

segundo o tipo de sedimento, daí ser necessãrio modificar constantemente a com-

posição do vidro para que haja ajuste com a densidade do sedimento natural. Na i¡
radiação em reaÈor atômico á desejãvel que os demais constituintes não sejam facil
mente ativãveis nem abson¡edores de nêutrons, como por exemplo o boro. Faz-se a

modificação da composição do vidro eliminando-se certos 6xidos netálicos, a saber ,

o 6xido de zinco, e de cobalto que, sob a ação do fluxo de nãutrons t6rmicos do rea

Ëor, provocam o aparecimento de is6topos de alta atividade especÍfica ou de meia

vida longa, como por exemplo o 50Co qne possui 5,3 anos de meia vida. Usualmente ,

estes elementos são substituidos por SiO2,41203, MgO, CaO, BaO, TiOz,9uê, do

ponto de vista de ativação, produzem is6topos de atividade especÍfica baixa ou de

neia vida curta. Tamb6m costuma-se substituir o NarO por *2O pelos mesmos moti-

vos.

A utilização do vidro moÍdo com um isótopo radioativo incorporado per-

rnite obter atividades relaÈivamente altas com pequena massa. Em estudos onde deva

.L2.
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Eer injetada r¡ma grande Eassa de sólidos ¿tívos (cerca de algrnas dezenag de gu!

los), sua utilízação toma-se írnpraticável dadas as limitações de espaço noa ree

tores at6nicos. os elementos de irradiação onde são colocadas as ar¡ostras ponsuem

pequeno volune, o que lírniùa a nassâ irradiada.

A irradiação dos sedimentos naturais tmbém sofre as mesnas liroirações.

Quando se pretende írradiar sedimentos ertíficiais, utilizan-se duas

tãcnicas, a saber:

1- fncorporar o isõtopo radioativo durante a fundição do vidro;

2 - Irradia¡ o vídro moldo con o elemento traçador jã incorporado no

seu interior.

A prirneíra técnica apresenta vantagem no asPecto de deteção da radiação'

pois pode se escolher rm¡ radiois6topo de energia e meia vída convenienÈes e intro-
duzi-lo no vidro durânte o processo de fundição' A desvantagem 6 que as PrePara -

ções prelioinares, corno por exenp 1o moagem, são feitas com naÈerial radioativo. Do

ponto de visËa de proteção radiol6gica, haverã sempre o perigo de contaminações tæ

to nos cadínhos como no noinho, nesmo que as atívidades envolvidas sejam pequenae.

o nétodo da irradiação do vidro no reator é aplicado quando o elemenÈo

escolhido para ser ativado possuí seção de choque de atívação alta para nêutrons

cõrmicos e ã vantaj oso porque as operações preliminares são realizadas no seu este

do natural, isto É, não radíoativo.

Quando o vidro estiver noÍdo na granulometria desejada ele será introdg

zido no reator e ativado. A ativação produzirá urna s6rie de ís6topos dos seus ele

Eentos constituintes. Tendo o elemento incorporado uma seção de choque de ativação

alta, sua atividade final serã muito superior à dos ouÈros. Ero nossas et(PeríAncias,

o elemenÈo escolhido para ser incorporado ao vidro, e posteriormente irradiado, foi
o Scrorr que procluz o is6topo 46sc.

A técnica de marcação superficíal exige que o naËerial radioativo seja

depositado na superfÍcie do grão por processos de ailsorção. Desse modo, á possí -
Vel narcar uta massa relativatnente grande de sedimentoS, o que á vantajoSo porque

eE esÈudos onde existem problemas de dispersão, torna-se necessãrio injetar grande

quanÈidade de sedinenÈos radioaÈivos. A grande inconveniência do m6todo reside no

feEo de não exístir proporcionalidade entre a atividade depositada e a massa do ae

alifûento. 0 problema pode ser contornado fazendo-se uma modifícação na curva granu

lonéCrica doe sedinentos, de modo que a atividade depositada Passe a ser proporcío

nal ao diãetro do grão. Nos estudos que envolvern determinações qualitativas o in-
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Èeresse maior estã voltado para a direção e velocidad.e dos sedimentos e, nesÈes ce
sos, a falta de proporcional idade entre a atividade depositada e a massa do sedi -
nenÈo não apresenta inconvenientes.

O custo do naterial radioativo estã ligado principalmenËe a dificulda-
des tËcnicas de obtenção do is6topo. Existem radioisótopos que para serem uÈíliza
dos necessitam de processamento químico, enquanto outros podem ser obtidos por si¡r
ples ativação do alvo no reator. Por outro lado, pode acontecer que o material es

colhido corno alvo seja relativanente caro, como o irÍdio. No caso de se escolher
a t6cnica de marcação superficial dos secli.nentos, a avaliação dos custos d.eve ser
feíta levando-se em contâ os seguintes fatores:

a) preparação prelimínar dos sedimentos ern laboratório;

b) custo do radioj.s6topo que serã incorporado;

c) processo de marcação propriamente díto.

Os sedimentos nalurais ap6s serem recolhidos dos cursos dtãgua, secadog

e classificados segundo a grånuLometria, são tratedos ouimicamente para elirnínação
dos produtos orgânicos. A finalidade do ttaÈamenÈo 6 deixar a slLica limpe para
que el¿ adsorva o material radioativo rlepositado. Os produtos quírnícos utilizados
nesta fase do Èrabalho são de custo pouco elevado e incluem a soda, os ácidos clo
rídrico e nÍtrico.

os fatöres que influem no custo dos radíois6topos jã foram analisados an

teriormente.

Não se necessita de qualquer insErurnental especial para a narcação prg

priamenÈe dita. Utiliz¿n-se apenas recipientes de vidro, provetas, filtros e bas-

tões, cujo custo ã relativamente pequeno,

II.2 - T6cnicas Radioisotõpicas Aplicadas en Sedinentologia

Existe¡n duas tãcnicas para se medir a vazão s61ida em cursos dtãgua. A

prineira, chanada integração da concentração no espaço, consiste em injetar o sedi

nento radioatirro .o trt" seção do curso d'água e acompanhar sua ovimeritação cour o

auxítio de deteEores m6veís ou pela coletâ de åmostras do rnaterial de fundo ao lon

go do escoamenÈo, Obt6m-se curvas de isoatividade ern função do tenpo e daí calcg

la-se ¿ taxa de novirnentação da nuven de sedinentos radioativos, assim corno a velo
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cidede e a direção do novinenÈo.

Outra tãcnica é a de integrar a concentração doa grãoe radioativos em

função do tespo e bageia-se na deteção da radíação que cruza deterninada seção do

curso dtágua, ã jusante do ponto de injeção. O terûpo correspondente ã passagem do

centróide da curva de radioatividade indica o tenpo nãdio de transporËe do sedi -
menÈo entre as seções de injeção e deteção.

II-.Z.L - Método de Integração da Concentração no Espaçg

A utilização da técnica de inÈegração da concentr¿ção no espaço, en no

delos reduzidos, exige a abertura de uEå Èrincheira no leito do canal experimen -
tel no senùido perpendicular à direção do escoamenËo. o ¡naÈeriel reÈirado dessa

trincheíra ã nísturado con os grãos radioaÈivoe ern proporçães bero definídas atã

que se coneiga boa homogeneização entre eles. A nistuta ã introduzida na trinchei
ra que ten profundidade superior ã espessura linite da ca¡uadá e¡n novirnento. Exig

te uoa canada inferíor onde não hã novinento das partÍculas s6lidas q,te a corapõe.

Os sedimentos radioaÈivos que esËão abaixo da canada linite não tcmæ pette no no

vinento, ao pasao que os localizedos nas camadae superíores deverão, cedo ou tar-
de, movimenÈar-se por arraste de fundo e ern suspeaeão. A distribuição da radioa-
tividade dos sedi¡neotos que cruza deterninada seção à jusante da faixa de ínje -
ção e a dininuição de atividade deeta faixa proporeionam dados para a avaliação do

trsnsporte e distribuição dos sedimenÈoa ûas dunas, antidunas e "ripples".

Væos charoar de mo a uressa de sedinentog por unidade de largura do

leito, deposiÈada na Èrincheira de injeção e de m e Eas6a de sedimenÈoe que cru

za durante o Èeúpo t, deterninada seção situada x oetros ã jusante. Se R. for
a indicação da radioatividade que cruza a seção sí durente o temPo È' e Ro a

índicação da radioatividade inicial da faixa de injeção, a nassa de sedimentos

tra¡¡sportados pode ser calculada por uma equação do tipo:

Con Ro ã proporcional a mo, e taxa de trensPorte dos sedinenÈos

dioaÈivos independe da profundidade ern que eles são inicialnente colocados. E

Bo
'i = -l'l-

o
E
i =o

x,.R,a1
(rr.1)

rg
dg



sejãvel eutretanto, que esta profundidade seja suficiente para cobrir todas as cg

madas em novinento. As dunas, antidunas e "ripplest' aparecem quando os sedimentos

do leito são expostos a uma corrente drágua de velocidade moderada, sendo gue a

configuração deles depende das caracterÍeticas hidrãulicas do esco¿riento e da

sua granulou¡etria. As dunas, antidunas e "ripples" modificam a forma original
do leito provocando o aparecimento de vales e picos irregulares, no sentido do es

coæento e ao longo da seção.

No arraste de fundo, as partÍculas rolan ou deslizam sobre a superfi-

cie dosttripples" sen perder contato com o leito e, em suspensão, elas se deslo -
cæ por caninhos irregulares de longa ou pequena duração antes de retornar ao lei
to. Em rln instarùte qualquer somente as partÍculas que estão na superfície do lei
to ou em suspensão estão se movendo. As partÍculas abaixo da superfície do leitq
no corpo inÈerno da duna ou ttripple" estarão em repouso. Diferençes na taxa local

em que o grão chega e parte, caussm uma translação gradual e contÍnua do"ripple"

para jusante. DesÈa forma, um sedimento que ocupe a crieta de r¡m "ripple" pode-

rã ser soterrado por ouÈros no "ripple" subseqüente e Permanecer longo ËemPo em

rePouso.

A velocidade média l, com que se desloca o sedimento pode ser definida

co,mo sendo a relação entre a distância percorrida durante longo tenPo, inclusive

durante o perÍodo de repouso, e este tempo. Experimentalmente, é aieÍcil seguir rn

único sedimento, mesmo marcado com radioatividade. Assim sendo' Procura-se deter-

minar a velocidade ¡n6dia de r¡m grupo d- sedímentos ã ¡nedida que eles se despren

dem da faixa de injeção. A distribuição ínicial doe sedinentos radioativos não

É importante, desde que haja tempo e espaço suficientes Para que as partÍculas nar

cadas se desloquen por todas as camadas acima da carnada m6ve1. Dernonstra-8e que

o deslocamento mãdio de uma única partÍcula 6 proporcional ã velocidade do centro

de gravidade da distribuíção de uma nuvem de sedi¡nentos radÍoativos (9). O tempo

gasto para que as partículas marcadas se dispereem por toda a seção lateral de

um ca¡¡al É relativamente longo por causa do lento deslocamenÈo dos "ripples" e'

principalmente, pelo fato dos sedimencos permanecerem imobilizados por ¡m¡ito te¡n-

po no corpo dos "ripplegtt. Isto levou-nos, em alguns ensaios, a misturar os sedi

nenÈos radioativos com os naturais e a dietribul-los uniformemente em tma trin-

cheira que cobria toda a largura da seção de injeção. Nestas condições tornou-ee

mais fãcíl obter uma dispersão quase uniforme ao longo da seção lateral onde

o sedimento radioativo foi ínjetado e considerar gue o movigrento dos grãos

tenha eido típico desde o inlcio. Como os limites de ¡novimento não são conheci -

. 16.



dos anÈecipadanente,

didades superiores ã

I1.2.2 - Mãtodo de Integração da Concentração eu Função do Tesrpo

Esta técnica permite determinar a vazão s6lida por arraste de fr¡ndo

em função da variação da atividade dos sedimentos que cruzem determinada seção ã

jusante do ponto de injeção.

Vamos considerar u¡n escoamento de ãgua e de s6lidos em equilíbrio em

canal cujo leito foi formado naturalmente. Quando se atinge o estado de equilÍbrío,
a profundidade mãdia do canal serã constante ern qualquer seção. Vamos chamar

V(S) a velocidade na vertícal e y(S) a massa por unidade de volume s6tiao em

urn ponto P de u¡na seção transversal So (figura 2) compreendida entre o nÍvel
da ãgua e a camada límíte de movímento, abaixo da qual não hã transporte s6ti¿o.
Nas condições de equilíUrío, o transporte s6liao õt"¡, no ponto P, durante rmr

tenpo T suficíentemente longo para que muitos "ripples" ou dunas passem pela

seção, dependerã somenge da posição de P:

ã conveniente que os grãos marcados eejan deixadoe em profun
da c¡rnada n6ve1.
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îtr) E

O transporte s6lido

1-r
o

enquanto a velocidade de transporÈe, isto ã, a ta:<a de

da dividida pela massa nãdia de naterial transportado

senËada por:

T
/ v(s).y(S).dt

Q (e)

Q(s), atrav6s de toda a seção 6 daao pela equação:

IT
s

o

q (s).dS, (II.3)

¡ Q(s)

I y(s).ds
S

o

(rr.2)

trangporte

ao longo da

da massa s6fi
-geçao, e rePre-

(rr. 4)



.18.

t¡
1,

vt

g¡ u,v1
>^ g,

ts, l;o \o
-r lÊ{ v)

¡[
an g,

vvlcr o

o
o

d
È

ú
+

€t
à0rd
6.o

o
(J

lÊalt{
h
oÀ
vt
+

::l
-_o

:l
, tO

:'.1
', o
',' L

FIGtnt - 2 DIAGRAMA TLUSTRATTVO DO TRANSPORTE SõLIDO EM Ur'{A SEøO TRANSVERSAL DO

gscoalGl{To.



Suponhamos que no instante t = o seja injetado no escoanento, em qual.quer seção
a montante de So, deterninada massa de sedirnentos radioativos. Se adrnitirmos que,
ao Passaren Por So, os sedimentos radioativos estejam animados de movinentos Ídä
ticos aos demaís, o regísËro dest,a radÍoativÍdade nos darã informações sobre qual
foi o tolr'po g¡tto por eles para atra\r€ssarem So.

Chanando:

a - vazão s6liaa do sedimento marcado com radioativi-'sm

dade;

Q(s) - vazão s61i¿a rotal;
C* - concentração do material marcado;

a quantidade de traçador que passa por So, entre dois instantes sucessi
vog, te t+dt, é,

Qrr(t).dr = Q(s).c*.dr

Integrando em relação ao tempo, temos:

/ Qrr.dt . Q(s)/ cm.¿t

: 19.

.f c .dt
m

Sendo / Qsm.dt . Prr peeo dos sedímentos redioativos injetados, no ins
tante t r o, pode-se escrever:

P

Q(s) '

Um deËetor de cintilação fixo em um ponto P da seção So ttverã" a núvem

de sedimentos radioativos passar por ele. Acusarã inícialmente a presença da

radiação de fundo ("background") e depois uma taxa crescente de radíação gue pas

sa por r¡¡n oãxíuro e decresce lentamente, at6 gue tenha passado o últi¡oo eedimento

marcadorvoltando novaÍ¡ente a indicar a presença da radiação de fundo.A indicação
desta radioatividade pemrite traçar curvas C*= f(t) rde variação da concentração do

I o .dr'8m

m

Q(s) -
.f c .¿c

m

(rr.5)

(rr.6)



traçador em função do tempo de passagem pela seção S^
o

vazão s6tiaa de arraste pode ser calculada, na prática, pela equação:

onde A 6 a ãrea Linritada pela curv. C*= f(t), quando representada em escalas'li
neares, nos eixos das abcissas e ordenadas. A velocidade das partículas marcadaspg

de ser determinada facil¡nente porque ela ã inversamente proporcional a ãrea limi-
tada pela curva C_ = f(t).

Q(s)

Nos casos em que os detetores de cintil-ação ficam fixos sobre as trin-
cheiras onde forar¡ injetados os sedimentos radioativos, as taxas iniciais de arr¡s
te podem ser estimadas levando-se em conta apenas a perda de atividade naqueles

pontos. Temos, portanto:

P
m=- A

.20.

l-*"- *.1* = *o l-n--iLol

onde

*=*o[' +]

(rr.7)

Râ
o

Rêt
po

atividade inicialmente depositada na trincheíra;

atividade que existe na trincheira depois de decorrido um tem-

È;

II. 3

Empregaram-se nos ensaios areia silicosa de diferentes procedâncias e

vidro soda (sedimenÈo artificial).Analisou-se a cotçosição mineral.6gica da areiaós

quantidade de areia marcada introduzida na trincheira.

Sedimentos e Tãcnicas Utilizados rys Ensaios

(rr.8)

(rr.9)



rios Santo Antônio (Caraguatatuba)

çoes aproximadas sao apresentadas

figuras 3 e 4,

AREIA
PROCLDENC IA

RIO SANTO

ANTôÌ'IIO

(Caraguatatuba)

e

no

Pirajussara (Cidade

quadro abaixo e as

RIO PIRAJUSSARA

(Cidade Univer-

s itãria)

Observa-se que os rninerais pesados possuern concentrações aproximadamen-

te iguais, enquanto as dos feldspatos e micas diferem por um fator dois e meio.

Como ensaio preliminar'irradiaram-se B amostras de 60 gra¡nas cada, de a

reia do rio Santo Antônio, no reator IEAR-I, por un período de 140 horas intermiten

tes. Ap6s retirada do reator verificou-se que a meia vida da mistura de is6topos erâ

de 14 horas, e que havia emissão de radiação beta e gana. )'{edindo-se a atividade de

pequenas amostras da areia notou-se que a atividade dos grãos individuais não era

uniforme. Anãlises posteriores nostrara¡n que os minerais pesados possuiam seção de

choque de ativação superior ã do quartzo, contribuindo para a falta de uniformidade

observada na ativação. Estes mineraisr guê totalizavam aPenas 57, da areia irradiada,

tornaran-se responsãveis por mais de 602 da atividade total detetada. Ficou claro

que a areia sem tratanento pr6vio não era conveniente para ser usada como traçador

em estudos quantiÈativos de medida de vazão s6ti¿a (10). Os grãos contendo minerais

pesados, dotados de densidades e formas diferentes, não poderiam ter comportãtento

hidrãulico idãntico aos do quartzo que era o maior consEiÈuinte da areia.

Em outro tipo de ensaio separou-se cada amostra de areia em quatro grs

pos de granulometrias diferentes, a saber:

QUARTZO

.2L.

Universitãria). As compos!

curvas granulomãtricas nas

FELDSPATO

-857 -4,52

-837.

lf IÌ'IEP.AIS
PESADOS

- 702

-5 ,52

}{ICAS

<q

-57

-27,

1

2

3

4

areia de 44U a 105¡t,

areia fina, de 105U

areia mãdia, de 42Av

areia grossa, de 1 mm

a

a

a

420¡r,

1 mm,

2 rmr.
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Analisando-se a atividade desses 4 grupos, observou-se que a atividade especlfica au

mentava ã ¡nedida que o diâmetro da areia dininuia.

Para que se pudesse distinguir a diferença entre a atividade provocada

pela variação granulomÉtrÍca da areia e a atividade devida aos minerais pesados,

prepararam-se novos ensaios. Dividiu-se a areia ern dois grupos: um de granulonetria

compreendida encre 2iO mlcrons e 420 rl"tottt e outro de granulometria entre 420 e

589 nlcrons.

Antes da irradiação separou-se cada fração granulom6trica em trâs fra-

ções densimãtrícas, por meio de bromof6rmio, definidas da seguinte maneira:

1 - Uma fração pesada, de densidade superior a 2,7O g/ctn3;

2 - Uma fração mãdia, de densidade compreendida entre 2160 e

2,70 g/cm3;

3 - Uma fração leve, de densídade inferior a 2160 glcm3.

Estas frações foran irradiadas por r:m perlodo de 40 horas em r¡n fluxo

de l0t!n/cm2rs. Decorridas 72 horas ap6s a irradiação nedir¿rtr-se as atividades be-

ta e gama destas frações, obtendo-se os resultados apresentados na tabela I.

TABELA I

.24.

GRANULOMETRIA

t
EM MICRONS

ATTVTDADE DAS FRAçõES DENSTMÉrnrCes

zLO - 420

420 - 589

TIPO DE

RADIAçÃO

Com areia de granulometria compreendÍda entre 210 e 420 mlcrons, obser

vou-se que as razões entre a atividade especÍfica garna da fração mãaia e a da leve

er¿rm U3O e enÈre a fração ¡,nádia e a pesada L/25, aproximadamente.

2L0

420

ATIVIDADE POR MILIGRAMA DB AREIA
(contagens por minuto)

420

589

BETA

BETA

A proporçao dos corîponentes leves e pesados, na areia, era muito peque-

no e distribuida como segue:

CA},fA

GA}fA

FRAçÃO DENSTMÉm.rCA

LEVE

10. 500

10.500

MÉDIA

l.1. 200

11.200

300

270

PESADA

340

380

7. 600

4.200

8.500
7.200



Granulometria

2LO-42O mÍcrons

420-589 mÍcrons

Levando-se em conta o decaimento radioativo, avaliou-Be a contribuiçao
de cada fração de areía, en relação ã atividade total, 96 horas ap6a sua saida do

reator. 0 resultado das rnedíçães estã exposto na tabela II.

Fração Leve (Z)

I ,50

3 ,00

GRANTJLOIÍETRIA

¡}{ MÍCRONS

PERCENTT AL DA AÎMDADE DAS FRAçõES DENSTMÉm,rC'å,S

rraceo P"ggge-l¡.L

O r25

0,40

TABELA II

2L0 - 420

420 - 589

.25.

ÎIPO DE

RADTA60

2L0

420

Observou-se que a fração mãaia contribuia co¡n cerca de 902 da ativídg

de total registrada. AB nedições inicíais de decaímengo radioatívo (figura 5) mos -
traram gue a s¡eia vida da fração leve era de 20 horae, a da fração rnéaia 49 horae e

a da fração pesada 92 horas.

Eneaiog autorradiográficos realizados com grãoe de densidades compreen

didas entre 2160 e 2,70 glæ3 mostrara¡n todavia que a separação densinátrica não ha

via sido bem sucedida na elíminação de todos os grãos altanenÈe ativos. A Preeença

deetes grãos pode ser atribuÍda, em parte, ãs difículdades práticas de elininação

cmpleta dos componentes pesados e leves da fração ¡r6dia durante o processo de sepa

ração. Tanbãn a presença de minerais diferentes do quartzo, mas com deneidades en-

tte 2,60 e 2r7O gles3, e que possuem seção de choque de ativação a1ta, contribuem

para distorções na ativação.

Dininuíndo-se o intervalo de deneidades para a faixa (2165 - 2,67)g/cmt,

realizaram-se três separações sucessivas para evitar, tanto quanto possÍve1, os ele

mentos leves e pesados. Novos ensaios autorradiogrãficos mostraran que e6tes ele¡nen

toe haviam desaparecido quase por conpleto. Notou-se, ta¡nbÉn que houve r¡n decrésci-

mo de 2OZ na atividade g@a total quando a faixa de densidade foi reduzida. A ativí

420

589

ATIVIDADE POR MILICRAMA DE AREIA
(contagens por ¡ninuto)

BElA

BETA

GAMA

GAMA

LETt/E

rRA60

40

60

DENSIMÉIÎ,ICA

MÉDIA

350

342

55

38

8.600

9,546

PESADA

5

2

500

500
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dade dos grãos individuais passou a ser quase uniforme, tornando os grãos de areia
irradiados aptos para o ensaio.

A atividade das fraçõee densinétricas individuais não pode ser atri
buÍda e un único is6topo. Observou-se que a meia vida de cada fração aumentava com

o tempo, o que indicava haver pelo menos dois radioie6topos diferentes. Para que fgs
ee posslvel a identificação destes is6topos ativoe, realizou-se r¡ma espectrometria
gana con analizador de 400 canais. Embora o especÈro de energia da radiação gama

foase complexo, foi possÍvel identificar o 2bNa, o ¡2K e o 5eFe na fração densínã -
trica nãdia.

A atividade da fração leve (densidade inferior a 2160 g/on3) foi
atribulda aos feldspatos s6dicos e potãssicos devido ã presença dos fotopicos de

L,37 e 2,76 l/reY (2ttlr) e 1,35 Mev (*2x). o rãpido decaimento destes picos confirmou

a preoença do 2¡Na e do b2K. Registraram-se outros niveis de energia mas de fo¡ma

atenuada, o gue difícultou a identificação de outros is6topoe.

Na fração pesada (densidade superior a 2170 g/cn3), o nÍvel de ene:

gia predoninaute era da ordem de 0r54 MeV. Identificaram-se tarnbÉm picos de energia

naie elevada provenient,es do s6dio e do potãssio, contidos na míca encontrada na

areia.
Procurou-se, a seguir, estudar a distribuição de atividades em fun

ção da granulometria da areia.

Ensaios iniciados com areia não traËada haviam mogtrado que a a*i
vidade especÍfiea era ínversamente proporcional ao diâmetro do sedimento, o que foi
interpretado como resultado da maior presença dos minerais leves e peeados nas frz

ções mais finas.

Ao eetudar-se o comporËamenËo da fração de densidade mádia (2,65 -
2167 g/cmt), constituÍda quase totalmente por quartzo, observou-se tæbãm que a

atividade era inversamente proporcional ao diârnetro do grão (figura 6). A variação

da atividade especÍtica com a granulometria parecia estar correlacionada com a va-

rÍação da superfÍcie em função da granulometria. Isto dava margens ã interpretação

que a atividade parecia estar distribuída pela superfÍcie dos grãos.

Esta possível distribuição superficial de atividade parecia comp'li

car a utilização da areia irra<liada nos estudos quantitativos de transporte a6lido;

pois a velocidade dos eedimentos varia em função de sua granulometria. Enn princípio,

o traçador ideaL deveria ser marcado em função de sua massa ou volumer para a

atividade ser proporcional ã quantidade de traçador presente' independentemente

da sua granulometria. Existem duas alternativas para os casos em que a atividade eg

..27.
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e-.
Pecifíca varia em função da granulometria. A primeira consiste em irradiar as fra-
ções de granulonetria maior por mais tempo do que as de granulometria menor, para se
obter a mesma atividade específica. A segunda solução consiste em ajustar a quanti-
dade de cada fração granulomátríca presente no traçador para compensar a falta de
uniformidade da atividade especÍfiea. Em vez de se usar um traçâdor com a mesma dis
tribuição granulonãtrica que o material original, pode-se aumentar a fração nais
grossa compensando a tendância oposta de repartição da atividade.

Nos ensaios realizados com areia natural irradiada escolheu-se a se-
gunda tãcnica por ser a mais simples. A figura 7 mostra u¡n ajuste tÍpico onde e

granulometria do traçador e do material em estudo são diferentes, mas å repartição
de atividade do traçador foi adaptada ã distribuição granulomãtrica da areia. pode-

se considerar o traçador como se e1e tivesse sido marcado em função da sua massa. O

is6topo detetado foi o seFe que emite radiação gama com energia d,e LrZ MeV e pos

sui 46 dias de meia vida.

Programou-se uma sãrie de experiências para verifícar se a atividade
dos grãos de areia seria elirninada por lavagens sucessivas ou por atrito durante
as condições reais de movimentação.

Lavando-se a areia durante

ta, verificou-se que havia 502 de perda

de massa da ordem de L67". Analisou-se o

ça de radiação gana de energias 0r5 lfev

.29.

Lavagens com agua comum mostraram que a perda de atividade era muito

reduzida, a saber:

Como as condições de

ocorreriam no canal experimental

atividade dos sedimentos durante os

6 horas com HCl diLuído e mr ebulição 1en

de atividade para a fração m6¿ia, com perda

ãcido usado na lavagern e notou-se a presen

e 0,8 MeV.

A duração das lavagens variou entre 2 horas

1-

2-

ÍT..3.2

arela na agua

arela ne agua

A areia natural gerahaente conÈ6rn mat6ria orgânica que adsorve muito,

e de modo não uniforme, os. radiois6topos que são depositados sobre a superfície dos

grãos individuais. Se desejarmos obËer urna marcação s.rperficial homogânea devemos

- Marcaçao da Areia com

em repouso = 57.,

agitação violenta

lavagem da areia eram

pode-se assegurar que

ensaios.

l98Au

a 10 dias.

mais rígidas do que as que

não haverã perda de radio

LzZ
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eliminar da areia os materiais orgânicos. Torna-se necessário un prá-tratæento ,
com a finalidade de preparar a superfície do grão para a adsorção do radioisfitopo.

utilizou-se o processo de adsorção quÍmica (11) na narcação de areia
dividindo-se o trabalho em quatro (4) fases diferentes, a saber:

Em cada fase procedeu-se da forma seguinte:

a) prá-tratamenËo:

I - Tomou-se como quantidade padrão, 1OO gr¡ünas de areia que foi
subnetida a uma lavagem com solução de HN03, aL07., duranËe 20 ninutos;

2 - Depois do banho com HN03, a areia foi lavada com ãgua desti-
lada e colocada na estufa para secar;

3 - Ao sair da estufa determinou-se a granulometria da areia, corn

o ar¡<Ílio de peneiras padronizadas (normas ASIIÍ);

l+ - Separaram-se os intervalos granulomãtricoe desejados e nova -
menËe lavou-ee cada fração com ãgua destilada, até atingir pH sete;

5 - A operação seguinte consistiu cm adicionar 200 m.Q, de solução
de NaOH a l0Z e aquecimento do banho atá gOoc, manÈendo-se esta temperatura duran
te uma (1) hora;

6 - A seguir, lavou-se novamenËe a areia com ãgua deetilada atã a

obtenção de pH sete. Encerrando a fase de prã-tratamento colocou-se a areia na eg
Èufa e manteve-se a Ëemperatura de 100oc por t¡m perÍodo de 2 horas.

a)

b)

c)

d)

pr6-tratamento;
prineira adsorção, com

segunda adsorção, com

adsorção do r ssAu.

S C,Q, :n2'
ANO:g3'

. 31.

b)

1

Primeira Adsorção, com S.rCLr:

- Separar€¡m-se os componentes seguintes,

utilizando-se o nãtodo descriÈo a

Juntaram-se as

dicionaran-se de uma s6 vez 6

te. Se ocorrer a formação de

25

200

L2

gramas de SnCg2

ml, de ãgua destilada
m[ de HC.Q, concentrado,

seguir:

25 gramas de S C.Q,^ com os 200 mf, de ãgua destilada.A"nz-
rn.0 de HC.l, concentrado e o restante ínteruritentemen

algurn precipitado deve-se filtrar a solução;



.32. .

2 - Colocou-se esta solução, sem a presença de precipitados, em un
frasco conÈendo areia e agitou-se a mistura durante 20 minutos;

3 - A seguir, lavou-se a areia com ãgua destitada atã a obtenção
de pH.7. Deve-se verifica¡ se existe excesso de trr**.

c) Segunda Adsorção, com AgNO3:

I - Separaræ-se, a seguir 75 ng de AgNO3 e 200 nÍ, de ãgua destirg
da, para sere¡n uÈilizadas na narcação de sedirnentos coaì difuetro nãdio equivalente
a 380u. No ca6o de areia eom diânetro nédio diferenÈe deste valor, torna-se neces-
eãrio a eeguinte correção na nassa de AgNO3:

massa de AgNO, = 75 x 1-!t9-¡2
m

onde D_ É o díânetro nédio do inrervalo granulmátrico consíderado;m

2 - Misturou-se a solução anterior com a areia e depois de trans -
corrídos dois ninutos adicionou-se 1,8 rnÎ, de solução de sulfato de hydrazina a

Lr25 Z, e 0r2 nrl de piridina, maritendo-se a mistura em agitação durante 15 nínu
tos aproxinadamente;

3 - lornou-ee necessário nova lavagem con água destilada at6 que

a eolução atingísse plt=7. Quando se notava a presença de excesso de Ag+ en solu

ção adicíonava-se HC.l,. En seguida lavava-se a areia até não rnais haver Ag+, pre-
parando-a final¡nente para adsorver o t984,l.

d) Adsorção do l e 8Au:

I - Preparou-se a solução de l98Au da seguinte maneira;

Dissolverør-se 25 ng de lesAu en solução de água rágia. Nos casos eß

que o diârnetro médio do sedimento ¡narcado 6 diferente dê 380U, corrige-se a mas-

sa de 19 8Au.

nassa de teE6r¡ = zs , ( 380 )"
Dt

Esta solução deve ser mantida à temperatura de 5OoC aproxinadæenÈe;

2 - Colocou-se a areia narcada con Ag eE ãgua descilada na propor-

ção de 1:1, em pe6o, e adicionaram-se 6 m0 de Hcl ã mistura.

3 - Misturou-se a solução de l98Au com a areia, e deixou-se esfrí-
ar aÈ6 a tenperatura anbiente encerrando assim o processo de narcação.



Depois de certo tempo t de agitação da mistura lesA,,

minou-se o rendimento da fixação, definido por:

Atividade inicial da solução de cloreto de ouro

Nos ensaios realizados observou-se .rue o rendimento da fixação de-
crescia ã medida que aumentava a concentração de ouro (figura 8). Em concentra -
ções inferiores ou iguais a 0r25 mg tgsAu/g de areia, o rendinento foi aproxima-
damente 907" para os dois intervalos de ¡¡ranulonetria. o rendimento caiu bruscamen
te atã a concentração de 0,75 mg lg8Au/g de areia e a seguir lenËamente, atingin-
ð'o 207" pata 2,5 mg t98Au/g de areia . Parece que a região de saturação enconÈra
se aproximadamente a 25 mg de lssAu sendo a razão Au/areia, da ord.en de 2,5x10-k

A curva apresentaCa na figura E deixou claro que a granulornetria
da areia influi no processo de fixação. De nodo geral, a adsorção decresce ã rne

dida que o diãnetro do grão cresce. Explica-se ta1 procedimento pelo faÈo de
duas massas iguais de areia com granulometrias diferentes possuirem valores dife-
rentes para as superfÍcies totais dos grãos.

R7.
Atividade fixada

Um cãlculo simples, da superfície representativa de cem gramas

areia' com diâmetros n6dios cle 2O0p e 100p serve como exemplo ilustrativo:

..33.

- areia, deter

are]- a

volune da areia

volume do grão

nunero de graos

n
d'

superfície do grão

4= *J.-t

superfÍcie total da areia S-
I

_m
d

?r',

3
Jnl-3-,

^ 3m\="T 4r d

T T2,

2-K=Ë

de

3xi00 s
=--.Ys'4 x 2,65 g/cms

ITI

d
*3t

4r 13 " t2,

28,3 cm2 .
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Para 200i.t,

sT=

ST = 0,056 m2.

Sendo a superfície total da areia S' inversamente proporcional ao
raio do grão¡ uma mesma massa de ouro deposicada uniformemente proporcionarã camada

mais espessa nos grãos de diâmetros maiores. Deste modo, a adsorção torna-se mais di
fícil e o rendimento da fixação diminui muiÈo.

Para 100¡.r,

28,3 -+^l0'

ST=0,28m2

Si = 28,3

Um estudo pormenorizado da quantidade de areia radioativa a ser injg
tada em um curso dtãgua para estudo de dinâmica dos sedimentos serã apresentado nos
pr6xiuros capltulos.

0,28 m2.

Parece ser conveniente que ap6s a marcação, os sedimentos passem por
Processos de lavagensr para que os grãos que não adsorveram perfeitamente o 1984., se
jan deixados de lado evitando-se confusão durante as medidas de atividade.

.35.

= 0,056 m2.

rr.3.3

Embora os grãos de vidro tivessem sido fabricados com densidade e

granulometria Ídânticas às da areia do Rio Santo Antônio, pairavam dúvidas sobre o

comPortamento hidrãulico desses sedimentos artificiais. Por serem diferentes as angu

laridades, arredondamentos e esfericidades dos dois tipos de grãos, embora pertencen
tes ao mesmo intervalo granulomãtrico, as condições de início de arraste e o subse-

lt
guente deslocamento ao longo do leito poderiarn ser diferentes. Para eliminar estas
dúvidas programou-se uma sárie de ensaios onde seriam cornparadas as condições de inÍ
cio de arraste dos dois tipos de grãos.

Com esta finalidade preparar¿rm-se 200 grarnas de vidro, com a seguinte
composição: 8t+r6z de sior, 9,47. de caO, 57" de t"ro, , o,5z de PbO e 0,57. de MgO. Eg

tes sedimentos artificiais foram separados segundo os mesmos intervalos granulorn6tri
cos da areia, (210 - 297)V, (297 - 420)V, (420 - 589)u, (589 - 710)U, (710 - 1000) U

e (1000 - 1410)U e irradiados no reâtor IEAR-I. Em cada fração granulomátrica compa-

raram-se os valores das densidades dos grãos de vidro e areia; observou-se que a n-axi

Irradiação de Vidro Moido no Reator IEAR-1



na diferença de valores era da orderû ð,e 0,42.

Examinando-se sob uma rupa binocular os grãos de areia e de vidro e
comparando-se as angularidades, seus graus de arredondamento e esferícidade (tabela
de lcurnbein e sloss) notou-se que havia grandes diferenças entre estas variáveis.

A ativação dos grãos de vidro produziu urna sãrie de isfitopos de dife-
rentes atividades, meias vidas e energias. l{osso interesse estava vor¡a¿o para o*ts", obtido pela irradiação de scro, atravãs de uma reação nuclear (nry),

onde 
Y =0,89)fev

I

Y, = 1,12 IIeV

A meia vida deste isótopo 6 ¿e as dias, tornando-o ideal para estu -
dos relativamenÈe longos. A atividade total de q6sc obtida foi de 5 mCi.

Ap6s irradiação de cada fração granulomátrica, os grãos de vidro fo-
ram deixados no interior de uma blindagem de chumbo durante 15 días para que decais-
sem as atividades dos is6topos de meia vida curta.

l+5^
òc

2'
+ nl*q6sc+o 2l Y+Yt2

.36.

Antes de serem utilizados nos ensaios de nredição das tensões críticas
de inÍcio de arrastamento, cada fração granulomãtrica de vidro foi lavada com ãgua ,
por perÍodos compreendidos entre urna hora atã dois dias. A perda nãxi¡na dc ativida
de registrada foi da ordem de 207".



III. l

c¿t]ru¡g_rr

comrçõrs DE r.frsruRa no¡,rocÊNr¡

Exi s tem

íeto Ë, um fenômeno onde o

sistema euleriano e sistema

- Generalidadeg

No sistema euleriano, o observador estuda o fenômeno cle t¡m dado
lugar (espaço fixo), no decorrer do ternpo. No sistema l-agrangiano, ao contrário, o

observador determína as caracterÍsticas espaciais do fenômeno em instantes precisos.

Afirma-se que um traçador radioativo ã perfeico quando cada par
tÍcu1a desse traçador obedece as mesmas leis de movimento que as partlculas estuda
das. Na prãtíca, no ceso de medidas de vazão, geralmente interessam-nos apenas os

valores médios tomados sobre determinados intervalos de tempo. Nestas condições, o

traçador ideaL ã o que obedece as mesmas leis que a m6dia das partículas estu-
dadas obedecem. Do ponto de vista dinâmico, o movimento de uma partícula de tra
çador perfeito não deve ser diferente <1o movinenEo das partlculas estudadas.

As considerações que seguem são apricadas a qualquer parârnetro
X de um movimento, mas para facilidade de raciocínio elas serão dirigidas ã vazão Q.

Chama-se:

dois sistemas para

tempo e espaço são

lagr ang i ano.

.37 ,

a observação de um fenômeno dinâmico,
considerados variãveis fundamentais:

Em geral, ligando estes trâs conjuntos de variáveis ã vazã.o

existe uma relação que pode ser escrit.a da seguinte maneira:

Q = f (T,H,I). (rII.1)

l- conjunto de parâmetros caraccerlsticos de lmr traçador radio-
ativo,
conjunto de parâmetros caracterÍsticos do movimento estudado;

conjunto de parâmetros característicos que leva em conta as

condições iniciais do fenômeno.

H-
I-

Pode-se, portanto,
determinar Q e que todo traçador 6 uma

noção de representaÈividade não estã

afirmar que o conhecimenËo de T,H e I permite
partícula representativa do escoamento. Esta

díretamente ligada ã condição de boa mistu



ra (12), ou de

tíntos:
1 - regime transit6rio onde as caracterÍstieas do fenômeno estu

dado dependem das condições iniciaís;

2 - regime permanente, estãvel ou instáver. que não depende mais
das condições iniciais.

Experimentalrnente observou-se que ap6s certo tempo 0, as condi

ções iniciais de injeção do traçador radioativo não mais interferiam na avaliação
da vazáo Q, e a equação (III.1) poderia ser assim representada,

mistura homogânea do traçador com o meio estudado.

Na maioria dos fenômenos físicos consideram-se dois regimes dis-

Afirma-se que nestas condições uma rnistura hornogânea foi conse -
guida. A condição de misÈura homogênea ã portanto uma condição necessãria e sufici-
ente para que as medidas realizadas sejam independentes das condições iniciais, is
to ã, das condições e* que o traçador radioativo ã in3etado.

III. 2

a = h (T,ll).

.38.

Uma das t6cnicas utilizadas em medida

tegração da concentração no tempo, onde

T

Í c.dr

- Condição de ì{istura }iomogãnea no Caso

çador Radioativo (Sistena Euleriano).

o

deve ser conslante ern qualquer ponto da seção. Isto significa que hã mistura hornogâ

nea do traçador com o escoamento estudado.

No caso dos traçadores radioativos, C ã uma concentração, expres

sa em atividade por unidade de volume, medida em um ponto do escoa¡ento e o inter-
valo I O,t ] ã o tempo gasto na passagem de toda a onda radioativa pela seção de

rnedida.

(rrr.2)

Observou-serexperimentalmente que durante um tempo O, ap6s per

correr r¡ma distância L, contada a partir do ponto de injeção, o traçador radioativo
se homogeneiza com o escoanento e a integral precedente torna-se constante em qual

quer ponto onde se efetue as rnedidas.

DemonsËraremos que a ínÈegral acima representa a condição neces-

sãria e suficiente para que o traçador radioativo se homogeneize com o escoamento -
(13).

de In-ieção Instantânea de Tra

de vazá.o s6tiaa â a ða in

(III. 3)



ÍÍT.2.L

VaDos

mento do craçador sao

de 1f¡Jeçao, entao

Condicão Necessãría.

o

Coneidere-se um escoaÍ¡enÈo permsrente e uniforme onde So ã a se-

ção de injeção e S, representa una seção onde as caracterlstícas de movímenÈo do

traçador são independentes das condições iniciais.

Considere-se tar¡ibãm um elemento dS de uma seção S de rnedidarsitua
da a jusante de 51. A probabilidade 6Pr(ds) de que uma partÍcula de traçador radio
etivo,injetada em Soratravesse dS independe das condições iníciais. Em outras pa-

lavras, toda as partÍculas de traçador radioativo injetades em So tên a Eesma pr9_

UaUiiiaaae de atravessar dS. Por outro lado, para que o movimento dos eedimentos

marcados com radioatividade seja cinematicanente índiscernível do movimento dos

sedimentoe não marcados, é necessãrio que a probabilidade ôPi(dS) seja ígual para

obos os tipos de sedímencos. A probabilidade ôPi(ds) érpor definiçãorindependen-

Èe da posição ocupada pelo sedimento não marcado na seção So.

A condição necessãría para que haja mistura hornogânea pode 6er

exPreSsa Pors
ôrr(ds) = 6Pi(ds), (rrr.4)

onde 
tt indica sedimento com traçador radioativo, e

i indica sedimento inativo ou natural.

demonstrar que, se os parãmetros caracterÍstícos do desloca
independentes das condições iniciais, isto é, das condições

T
I c.dt - constante.

.39.

rrr .2. 1.1

Considere -se um elemento

Èe pequeuo para que a velocidade de cada

:asenÈe 
igual a V.

A massa d2m de sedimento

Cãlculo de ôP, (dS)

intervalo ds telopo dt é:

d2 r = C.V.dS.dË,

e durante o int,ervalo de tempo [O , T ]

dm = .fT C.v.ds.dr
o

dS normal ao esco¿utrento e suficientemen-

sedimento que o atravesse seja estatíst!

radioativo que atravessa dS durante o

(rrr. 5)



Adnitindo-se regíme petmanente temos :

T
dm=v.ds /c.dt.

o

Sendo M a massa total de sedimentos radioativos, temos:

Por:

![ = "f v.¿s
s

A probabilidade de que

T.rT.2.t.2

Considere-se que um sedi¡nento não

t - O. A probabilidade deste sedimento atravessar

representada por:

ôP-' (ds 'T) = dE (o'T)
1 , 

E (o,T)

T

! c.at. (rrr.6)
o

um sedimento radioativo atravesse

- Cãlculo de ôPi(ds)

ôPr(ds) = H =+o.rt..u..

.40.

dX(OrT) representa o voLume de sedimentos não ativos que atravessa dS entre O e

E(O'T) representa o vôh¡te de sedimentos não ativo, 9uê atravessa S entre O e T.

Sendo,

dsã

(III.7)

ativo esÈeja em S^ no instante
o

dS entre os instantes O e T ã

dada

Segundo o princípio das probabilidades compostas, a probabilidade

de que um sedimento não ativo atravesse dS, entre O e T ã ígual ao produto da proba

bilidade ôpi(dS) que esre sedimento tem en atravessar ds, pela probabilídade g(s'T)

do sedinentã não ativo, situado * So, no temPo È = O atravessar a seção S no inter-

valo de tempo f orr ].Ten-se, portantot

ôP. (dS,T) = ôP . (dS) . g (S ,T)

Adrnite-se um ternpo T suficientemente grande para que todos os sedi

dt(o,T) = V.dS.T,

X(o,T)=vST=QT.

Então,

ôp.(as,r) = lt+ - +* =+ (rrr.8)

T.



mentos situados eur

mos:

So no tempo t - O atravesse S. Nestas

III.2.1.3 - Igualdade ôrr(ds) = 6P. (ds)

A condição necessãria para uma boa hønogeneizaçáo (eq.III.4), resul-

tante dae igualdades entre ôPi(dS) e ôPr(dS) pode ser assim escrita:

ôP. (ds,T) = 6P. (ds)

ôPi(ds) =,ft = +

Então,
T

/ c.¿t
o

Portanto,
T

I c.at
o

v. ds

-E-

condições g(S,T) -

colhido.

tÍT..2.2

or'".dto-"Ë=+,

. 41.

M

a

letg

(rrr. g)

o

então, a vazáo Q 6 independente das condições de injeção do sedímento radioativo.

Co"!.!ç¿. S"fi"i""t".

E constanfe.

Afirmar que

ã constante, independentemente do elemento dS es-

a

T
r

(rrr.10)

condição

Viu-se anteriormente' (eq.III.6), que:

T
lrl e ,l' V,aS ,l C.at

So
T

Sendo, pot hip6tese, .f c.dt uma constante,
o

M=K /V.¿S=KQ,

c.dt ã constante

é suficiente significa que, se por hip6tese

o

Esta equação nostra que a massa M injetada e a constante K índepen -

den do local e do momento em que o sedimenÈo 6 depositado no leito do escoarnento '

s

Q= + 1
.f c. ¿t

designada por K, Èemos:

(rrr. 11)



Portanto, Q
T

ativo e a equaçao ^,f-c.¿to
out,ra maneira de exprimir a

(eq. III.5)

(eq. III.6)

não depende das condições de injeçao

representa uma condição suficiente de

condição de mistura homogânea seria:

TT
dn¡ = v.cis ,l c.at = dQ .f c.dt,o' 'o

que ã a formulação clássica cle nistura homogênea.

Dividin<lo (eq.III.5) pela (eq.III.6) ten-se:

Ì.Í = s/v.ds

III.3
g._rye. júySg_4_"_!g9|¡n_"_+_q9lRqi_i_gg¡i.y_o_s__CsjS_r_eg_I.."s.reru j!3"o)*

O sistema lagrangiano perniÈe <ieterninar os parâmetros dinâmicos de

uma núvem m6vel de sedinentos radioativos, cuja distribuição espacial emr¡n dado ins

tante se deseja conhecer.

[m estudos cle dinârnica <le sedinentos, admite-se que a velocidade Va

do centro de gravidade de uma núver¡ de sedimentos radioativos ã representativa, ou

mais exatamente, igual ã velocidacie média V desses sedimentos. Considerando- se

u,,a seção Ëransversal do escoanento, admite-se gue a velocidade rnãdia ã a m6dia das

velocidades instantâneas <los sedir,renÈos que cn¡zam a seção, ísto 6,

v = -r*1-t- = S -å!- = 1, (rrr.r3)rn ^/ds s s
ì)

No caso de escoamento 1íquido admite-se que'

T

o

T
C. dt = Qo,f C. at ,

dm dC dS
+-=--=- ;I A S

.42.

- n"!eção-_e-r-r¡-1e--v-9-1-9-gr-d.¡r-d-1it-ã-{-is e-J9-!-o-9!-d-4-1 9o !g,}-t-f g-{e--G¡-a-v-i-{acl-e

do sedimento radio
mistura homogênea.

(rrr.12)

üraa a¡rãlise r¡ais profunda, no caso do Ëransporte s61ido, peraite ccri

cluir que v- não 6 rigorosarnente i6ual u \tç. Ðemonstra-se realnente que

Va = À (V*)

onde À á r¡ur fator que depencie cla distribuição de velocidades,

didade do leito.

V =V^m(J
(rrr. 14)

(rrr. 15)

em função da profun



III. 3. 1

Se

escoamento dado

se provar que:

um

de

De¡nonsÈração da Relação

onde C 6 a concentração de sedimentos radioativos por unidade

nenÈo de volume dO, no instanÈe t.

cons iderarmos

e Êomarmos por

Se admitirmos

e uudarmos as var.iãveis para

L¡ma nuvem de sedímentos radioativos
abcissa curvilÍnea o eixo n6dio do

V,. = f (V )wm

vc I=-
tl ,,/ u.c.do,

chama-se massa relativa elementar do sedimento radioativo animado de velocidade cøn

preendida entre V e V + dV, contida no volumedQrno instante t. Esta massa relati-
va é uma função cie V.

a segulr, Quê

que a integração

A quantidade ,r,fC. aO
dq (\') = -å--- ' ¿Y

.43.

Vnax .-^,fc. ¿f¿

vc = o/ r. 
| 
!L'r-

representa a ciensidade de probabilidade cle uma partÍcula
estar presente no volume dO, no instanÈe t.

a variãvel principal ã

seja feíta en reLação

movendo-se em

escoamento,po

(rrr.16)

de volume en un ele-

A equação rc. ¿f-¿

0(v) = ogl]l = o' -dr/ I:

.¡,

III.3.2 - Cãlculo de o(V).

Assirn, ceTnos

a

a

velocidade V

V, Ëen-se:

De

de probabilidade de

te t,

(rrr. 17)

\¡
rùax

'{G= ol V.o(t¡).¿t¡

ã o produto da densidade de probabilidade +9-

acordo com a teoria das probabilidades compostas' a densidade

um grão ativo com velocidade V estar na seção S(x), no instan

t
dc(\'/) - d-<ì (\¡,x) 

.

dx dt/. dx

(III. IB)

animada de velocidade

(rrr.19)

, do grão marcado estar no ins



tante t na seção S (x),

locidade qualquer que

esrar animada ."^"Ï::i:::: i: ::"::::::::t:

pela densidade

seja t e x:

de probabilidade -g+P, de ser v a sua

da(V) _ dt¡(x, t) dp (V)
dx dx d\¡

Em vista de +P ser independente <ie x, tenos

e c são as abcissas dos exErernos da nuvenl radioativa.

0(\¡) = _r*Ð- . -onÍï, ...

A quantidade
o

¡"__{r(,f)_.¿*
o

representa a probabilidade do sedimento radioativo considerado

entre as seçóes de abcissas x = 0 e x = o.

Sendo

.44.

de

e

uma partícula contida no volume df,l

0(v) = +9- 
"

ve

Este resultado se expressa da seguinte maneira:

A probabilidade do sedimento radioativo animado de veloci<lade V,

estar em determinado ins¡ante no interior da nuvem 6 igual à rarão entre a massa de

sedimento animado de velocidade V e a massa total de sedinentos ativos.

Em regime permanente, esta probabilidade á representada por:

d(\?)= +j+)- =+jr#--
ST

Sendo estabelecicla a condicão de nistura homogânea ,fC.¿t ã cons
t

. .lx,

,o ¿r(*) .dx = 1
o clx

o(v)=$- =_!p¡_

tenr-se :

estar cornpreendido

(rrT.20)



tanüe em toda a seção S, e daí resulta:

SubstiËuindo est¿ ultima

lt*t*

a(v) vds=--.( .rv¿s).¿r¡
S

ua = o/ 
Vo(v).dt¡

v = =1 r-t.41-.crv= r'rv2'¿s'c 
u/vas v dv ,f vas

Como

V
nn

chamando À

equaçao na ecuação (rrr.tg) obtém-se:

- ,\"n"* ,,1--- r!å--l .rr¡- o' 'l-¡¡¡31;ç-1 'o"

,/vas ,,ltta s=- /¿ss'
S

uc
= ,i-'eescrevendo

nt

.45.

No caso de vazães lÍquidas, À 6 aproximadar,renÈe igual ã unidade.

Observa-se que I é função da distribuição de velocidades ao longo da profundida

de e que a velocidade do centro de gravidade de uma ntrven de sedinentos radioati -

vos oão 6 igual ã velocidade mãdia.

I ,'r2-ã- oJV .dS
\/="-uc = --1--JV:ãT- ten-se:

ss

(rrr.2 1 )

V^.(,
^-l;---

m

III. 3. 3

a eouação (ITl.22) sob a forrna

Consideremos uma nuvem de sedinentos ra<lioativos que se move em de

terminado escoamento. Suponhanos que no instante t, a espessura da camada m6vel

ativa seja E. Charnanos C(z), a concentração de seciinentos radioativos situa<los ã

profundidade zr(z<E)

Admitindo-se que a condição de rnistura hornogânea tenha sido estabe

lecida (equação III.12), isto á,

dt_= d0 - dS
l.f0S

(rII.22)

* ,/tttat

[*,n'o¡'

- Determinação de À

l-lIV I

= -l=Í-'
l\'llt

(rrr . 23 )



e considerando-se os grãos contidos em uma canada

tem-se:

Como a concent,ração em uma carnada de espessura

nal ã velocidade dos sedimentos nesta mesma camada, chega-se:

C(z).dz = dQ(z)
I'f a

1) a distribuição da concentração em profundidade era constante,

istoã, C(z) =consÈante e À=1;

2) a distribuição da concentração em profundidade era parab6Lica.

Observou-se experimentalmente no ca¡ral de laborat6rio, com auxílio de autorradig
grafias¡ guê a distribuição parab6lica apresentava um mãximo variável entre ] e

1

ä da espessura total da camada m6vel dos sedimentos radioativos, obedecendo uma

equação do tipo:

c(z) = co(l +22/n - 322/82), e porranto I assume o valor,

compreendida entre z e z + ð.2¡

Para o cãlculo de I

ì-
^ - -=-;l- 

-
¡v ILI
Ir]

v (z) . d,z

.46.

[-l
LC .J

[.]

tiram-

(rrr. 24)

dz ã proporcio-

admi se duas hip6teses:

Efetuando-se os cãlculos, À lornou-se igual a 1,26, ou seja uma

velocídade do centro de gravidade 267. superior ã velocidade módia.

(rrr.25)

TII.4

|=

vos; cada n",.r":;:"'1"';:::,:î"î;'::î",::.Ï:'::: .î",;::i:"ï:: :::::::'";
I

Èempo t.. Isto significa que

I
-
Þo

tr o-ru{t 
+ zz/E - 322/sz)

E

/ (1 + 2z/E - 31-2 /82) dz

Velocidade ltádia ae

9".

v. - i
1 t.I

por definição, qualquer que seja o sistema de observação uÈiLize

-2dil
(rrr. 26)

Sistema Euleriano



do, a velocidade mãdia dos sedi¡nentos ã ¿ada pela equação:

No sistema lagrangiano, a posição sucessiva dos

vada entre dois instantes dados gue chamamos 0. Deste modo

t1 - a2 = È3 - t4= . ti_t - ai = 0

1

\t = - ^-
n

n
x

t=I
v. = 1

1n

No sistema euleriano, observa-se a

duas seçoes separadas por uma distância L, isÈo á,

e a seção de observação (2).

n 9".
-l

i=l ti

.47 .

1
\t = ---:-'n0

n
ç

i=1

Sej a

tti

tzí

l_
9-. 9"1nU

r.'r_f .27)

sedimentos 6 obser

A velocidade m6dia da partícu1a i entre as seções (1) e Q) 6:

o instante em que a partlcula i passa pela equação

(1),

o instante em que a mesma partÍcula i passa pela

seção (2).

posição dos sedimentos entre

entre a seção de referência (t)

,r=r/rtzi-.ri)

(III. 2B)

V = 0"/n\

Fazendo-se

0i = Gzi a1i) , resulta:

il'/ kzi' ',,)]'

f7 
-

n
(9-/n) [ (I/0,)

I1=l

r [;l
= T- L-6-J'

( rrr. 29 )

(rrr.30)
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Detetores de radiação posicionados nas seções

tarn o registro de uma curva contendo 2 picos que correspondem

ativos pelas seçäs consideradas. Sendo .0 a distância entre

cordo com a figura 9, tem-se:

"zi - rti ' 9./Y í,

1

n

Sej arn:

n
tzi

1=l

.49.

(1) e (2) possibir!
a passagem cos græÉ¡

as duas seçães de a-

_1
n

I - abcissa do centro de gravidade da curva (c x t) que
c-

I r: -!i--- --1' registra a passagem do gráo radioativo pela seçao

(1), e

t - abcissa do centro de gravidade da curva (c x t) que

"2 -! -^i' registra a passagem do grão radioativo pela seçao

(2).

n
I r-.I1t=I

9"- 1
=-t- n i v.

11

Entao,

que ã geralmente diferente de V.

Nos cálculos de velocidade m6dia, quando se utilizam curvas de

variação da concentração de traçadores radioativos em função do tempo (curvas cxt);

deve-se tomar o valor de (ffi ) e não o de î'

(rrr.31)

"2

e.t G -̂2

r, (1/v) ,

"1
=--l - (rrr.32)

r--llrlt-tLVJ



rv. 1

CURVAS DE ISOATIVIDADES E CENTROS DE GRAVIDADE

A deteção de uma nuvem de sedimentos radioativos, ao longo de sua traje
toria, permite o traçado de curvas de isoatividade. Partindo-se daÍ determinam-se os

centros de gravidade das nuvens de sedimentos radioativos e conhecendo-se as distân-

cias entre elas calcula-se a velocidade *áaia de transporte.

Mesmo supondo que as flutuações estatlsticas das contagens sejam nulas

pode haver erro na determinação do centro de gravidade das curvas de isoatívidade ,

(14).

Nos experimentos realizados em laborat6rio mediram-se a taxa de conta -
gem (deteção estãtica) e a contagem integral (deteção dinâmica) proveniente dos grãæ

radioativos, distribuídos tanto na superfície do leito como nes canadas mais profun-

das. Como a intensidade da radiação enitida pelo grão que estã ã maior piofundidade

sofre maior atenuação do que a do grão superficial, chamou-se "efeito de profundida-

de" a diminuição da taxa de contagem fornecida por uma atividade constante ' provoca

da pela presença do grão em camadas mais profundas do leito. Assim ' uma fonte pla-

na e homogênea de atividade 1 ¡rCi/m2 proporcionarã uma taxa de contagem f = f (z),

que depende da atividade do grão e da sua distribuição em relação ã profundidade.

Chamemos f(z) a resposta fornecida por um detetor de radiação, durante

o mapeamento de uma camada infinita de areia, com espessura unitária e atividade de

1 ¡rCi/m2. A f¡nçã,o f.(z) varia rapidamenÈe com a profundidade z, devido as diferen -

tes condições geomátricas de uma camada ã outra e do aumento de absorção da radiação

pelos materiais situados entre as camadas e o detetor'

Consideremos uma camada de areia com espessura dz, situada ã distância

z do detetor e com a concentração C(z) de sedimentos radioativos. Um detetor de ra-

diação mede uma taxa de contagem que pode ser rePresentada pela equação

- Generalidades

CAPÎTULO IV

. 50.

contagem total que ã a contribuiçáo dos

dN = C(z).f.(z).d2,
m

(w.1)

grãos pertencentes a todas



as camadas pode ser expressa por:

æ

m

significa "medida".

A partir dessa informaçao,
de das curvas de isoatividade, îgrn. A

cada curva ã calculada atribuindo-se um

dimentos radioativos com a abcissa l.r,
almenÈe presente sob o deEetor.

! C(z).f(z).d2, onde

De modo geral os deteÈores de radiação favorece¡n o registro dos grãos
ativos que estão nas camadas superficiais, êD prejuizo dos que estão nas camadas

mais profundas. Por conseguinte, Nm difere de nr.

A prática mostrou que um detetor de cintilação utilizado nos ensaios
registrava a taxa de 60 cps para uma fonte plana de q6sc de atividade 1 pCi/m2,co
locada sobre a camada superficial de sedimentos e que esta taxa caia para 20 cps

quando a fonte era recoberta por 10 centímetros de areia. Isto indica que os cen-
tros de gravidade B. " Br, associados respectivamente ãs taxas de contagem N,o " Na,

podem ser bem diferentes entre si. O "efeito de profundidade" pode ser melhor
visualizado observando-se o desenho esquemãtico da figura 10.

significa real.

cal cu la-se
abcissa real
valor N ãr
que é igual

. 51.

co

-f c (z) .dz, onde

a abcissa do centro de gravida-
1.g_, do centro de gravidade de"Í'

cada elernento dS da nuvem de se

ou proporcional à atividade re

(rv.2)

rv.2

Os dados neeessãrios ao cálculo do centro de

sedimenËos radioativos são: duas coordenadas topogrãficas
do ponÈo ¡nedido e u¡na terceira representativa da taxa de

Na prãtica, determina-se a taxa de contagem

de rnedida S(n), e seu centro de gravidrd" grr. Obtãn-se

vidade do conjunto pela relação

Cãlculo do Centro de Gravi-dade - _!_"_t=Cãg__E_g3g{gg

(vr. 3)

I x .S(n).dnngn

.f s (n). ¿n

gravidade de uma nuvem de

xeyparaa localização
contagem.

n

e

em uma seção transversal
abcissa do centro de gra

(rv.4)
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. s3.

Seado o nível n = o de difícil determinação os limites de integração
vão desde un valor n até n_-__. Assím a equação (IV.4) fica com a formao mex

A existência da radiação de fundo faz com que se escolha no de tal for
ma que as conÈagens que estão abaixo deste valor não possaî ser consideradas signi-
ficativas. GeralmenËe, adrnite-se para no o triplo do valor da contagern de fundo,

.As experiências mostraram que as curvas de isoatividade obtidas em

função da distãcia relativa ao ponto de imersão ra¡amente são si¡nétricas. Despre -
zando-se as contagens que estão abaixo de no, conprovou-se que o centro de gravida-

de e* de unra distribuição superficial de sedimentos era diferente do centro de gra-
vidade gr, que leva em conta a distríbuição real dos sedimenÈos nas cæadas nais
profundas, (Fieura 11). Considerando-se as distâncias 9"g do centro de gravidade

ao poûto de injeção "oro ".rräo, 
ri

3,5 metros para a curva de 300 cps

5,0 netros para a curva de 150 cps

7,0 meÈros para a curva de 75 cps

e extrapolando-se Lg = f (Nr) para o valor da contagem de fundo, 25 cps obteve-se

!g, = 9,5 metros, Este valor comprova a necessidade de estabelecer-se o lirnite mÍ-'-

nino de deteção dos sedimenÈos radioativos.

n
nax

t x.S(n).dnngo"n
n
mex

S(n).dnIn
o

(rv. s )

IV.3 - çã&g!9 49 ç9Ctro de cravidade - D"tgçã" trinfoi"t

A inica diferença nesÈe ceso provém do

as Èaxas de contagen durante um tempo Át, ao longo

Obtem-se diretaûente a integral

n
Í = LI dy.d¡,

o^y

sendo a abcissa do centro de gravidade

fato de integrarmos diretamenËe

do corrprirnento Ây.

(r\r,6)

calculada pe la equação
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Conhecidas as abcissas dos centros de gravidade das nuvens de sedínen
tos radioativos' determinam-se as velocidades de deslocamento de cada unra utilizan
do-se a relação

* _ */ x.r(*).d*
e ¡ r(x).dx

IV.4 - Considerações Sobre a Profundídade da Canada M6vel

Vimos que as contagens registradas pelo detetor de radiação dependen

da atividade do sedimento, e da espessura da camada onde ele se move. Ern cada pon

to, obÈén-se uma taxa de conÈagem lÍquida n (deduzida a contagen de funtlo, em fun

ção da atividade do sedimenÈo que estã sob o detetor e da profundidade deste sedi-
mento (15).

Suponhamos que seja conhecida a resposta f do deEeÈor ern função de una

atividade unitãria, uniformemente distríbuída ern uma superfície concêntrica con

este detetor e situada ã profundidade z, contada a partír da superfície do leito.
Ten-se, porÈanto, uma função f = f(z) cps, para atividade de I vCí/mz a profundida-
de z.

A deteção de um grão radioatívo distribuido ao acâso, em lma camada

qualquer de areia, proporciona uma taxa de contagem expressa pela equação

dn = dz. f ¡l r<ot">.c<*yr).¿*.¿yl , (rv.9)
L,l

^xE

8^t

,55.

(w.7)

sendo f(xyz) a resposta do detetor a una atividade uoitãria contida em dx.dy.dz e

rnedida no ponÈo xo, !o, ,o.

Supondo-se que na esfera de infl,uência do detetor C (>cy z) ê somente a

função de z, então para os valores

(rv.8)

x = xo + e $¡¡,

Y=Ïo+e6t'

c(xyz) 6 constante. rsto É,

c(xo + e 6x, yo + e ôy, z) = c(xo,To,z),

qualquer que seja € pertencente ao inÈervalo o < Ê < I



f-
dn = dzl c3yz). I

öx

dn = C(xyz) .f Q).d,2

Levando-se em conra apenas a profundidade z, chega-se,

dn = c(z).f(z).dz

o

Nesta equação, conhece-se a lei de resposta f(z) em função da gecmetria
de contagem e o valor n das contagens medidas. As inc6gnitas são a espessura e da

camada onde se er¡conÈra o sedinento radioativo e a lei de distribuição das concen -
trações ern profundidade , C(z).

A taxa de contagem integral, que representa Èoda â nuvem radioativa po

de ser representada pela eq,ração,

N = .f,l nds = f¿(E,A,..,),

A taxa de contagem medida em um ponto será representada pela equação:

,f f (xyz).d*.dvJ,
6vJ

e
n= "f c(z).f(z).dz

(rv. 10)

(rv.rr)

Sendo A(z) a atividade contída na [uvem de sedimentos que está a pro -
fundidade z tem-se,

(rv.12)

n = llI f(z).c(xyz).dx.dy.dz,

r¡ =.r r(z). f/l c<"r"l.a*.ar] ar.

(rv. 13)

Le¡nbrando que na superfície do Leíto z = 0, pode se escrever,

Ã(z) = ¡¡ C(xyz).dx,dy,

E

N = I f(z).A(z).d2"
o

(w.14)

(il.ls)

(rv. 16 )



Sendo

E - êspessuta nãxina da cemada n6ve1 de sedirnentos

z = o, a superfÍcie do leito.

0 probleua resune-se na escolha de um deteÈor de radiação que apresente

uma resposta geomãtrica f (z) tendendo a facilitar o cálculo de E, qualquer que se-
jam as funções A(z) e c(z).

Em ensaios de laborat6rio as variações de C(xyz) são pequenas, não so

Eente por serem baixas as atividades injetadas rnas talnbJm pelas dimensões do canal

experírnental que reduzen a dispersão dos sedimentos radioativos evitando o apareci-
mento de gtandes gradientes de concentração.

IV.4.1 - Lei de Resposta Polinomial , !(?)

Iniciahnente admitirnos que a resposÈa do detetor de radiação pudesse set

representada por urn polinônio em Z, isto 6,

.57.

rl.z) =

n.
1

T

i=o

n. Et:
N= f. ! A(z),2'.d2.

1=O O

_it.z
1

Considerando-se

t!
. I e(z).2í.dz

zL = o= Èen-se:m. L

' I Ã{o)'ð'z = t
o

n.
1.

N= L f.zrA. ]- m.
1=O I

sendo zo = L, a eqr.raqão (Tv.20) pode ser colocada na forma linear:m'
o

(w. u)

N-foÀ

(rv. 18)

n,
l.

= r r. zr . (rv.21)
I n.1=-t 1

(w.19)

(rv .20 )



Sob esta forma, a equação (IV.21) ã linear, contendo n.

No caso de se necessitar n. respostas polinomiais tem-se:

mãdia:

n.
1.

f. = I f . zL-i ; -ij -R,'-r-1

Entre os valores Z o que mais
mi

o

Como na prática, o número de

penas um, com resposta linear f.(z) - f.o

N = f A - f - Z A.oIm

onde

z =zLmm.
I

variandodelan.
I

nosinteressaãovalor

E

oI z.A(z),dz

. 58.

Observa-se, portanto, que um detetor com resposta expressa em for¡ta E
near, permite obter a profundidade rnã¿ia da camada m6vel de sedirnentos radioativos,

inriependenÈemente da distribuição en profundiCade Cestes serlimentos. Permite verifi
car tanbãm se o transporte de sõlidos õ feito superficialmente ou em profundidade.

E

f A(z).dz

inc6enitas zi-m.
1

N, fo, fl e A podem ser facilmente determinados.

detetores á timitaao, v¿rmos

- f.r(z). Nestas condições

(rv.22)

da profundidade

IV.4.1.1 - Determinação de E

A profundidade m6¿ia da camada m6vel Z*, permite identificar de que mo

do ocorre o transporte s6lido (superffcie ou fundo) e proporciona uma estimativa a-

proximada da vazão s6ti¿a. Os valores corretos podem ser obtidos correlacionando -
se Z eE.

m

(w.23)

considerar a-

(rv.24)

F

J A( z).dz *

7
m

= ú(E). (w.26)

E

I z.A(z).d2, (rv.25)



Para diferentes formas da lei de distribuição de A(z), obtãm-se distig
tos valores de ü(E). As diferentes distribuições, apresentadas na figura 12 fc
raur registradas com o auxílio da t6cnica de autorradiografia que consiste em se cg
locar no fundo do leito e na direcão do escoamento, pequenos filmes radiogrãficos.
A radiação proveniente dos sedimentos ativos impressiona o filme que, ap6s revela-
do, mostra a distribuição deles g qual a espessura da camada que os cont6m.

Nas diferentes leis de distribuição dos sedimentos radioativos na cama

da mõvel, descritas na figura 12, observou-se que,

Z = KE.
m

2,OA < ElZ

Escolheu-se o valor

tv.4.2

. 59.

"=8.m 2,L5

Lei de Resposta Exponencial, f(z)

< 2,30
m

E = 2rL5 z^'

Admitindo-se que a lei de

f(z) = f.o

A f6rmula da mãdia permite obter a seguinte equação:

E

N=f Íu-dzA(z).d2.oo

O termo Alt ã t*rnção de f(z), A(z) e E, indicando uma concentração uni

forme que, distribuida sobre a mesma espessura E proporciona a mesma taxa de conta

gem N que a distribuição real de A(z). Chamou-se este termo "concentração uniforme

equivalentet'e deve-se notar que ele difere da concentração mádia A-. Tem-se:

-az

resposta do detetor seja da forma

(rv.29)

(rv.27)

N=f I rrod

(rv.28)

- "-oE) \r

\=
Â(z). f.(z\.dz
E

I t Q).az

(rv. 30)

(w.31)

E

o.f e(z).az

dz

A
E-

E
(rv.32)



:'F
z

FORT.ÍA

A(z)

7'

LEI DE D

z
m

TSTRIBUI

DISTRIBUTçAO CONSTANTE

çÃo

A(z)

.60.

=[
m¿ìx

DrsrRrBurçÃ.o LTNEAR

A(z) = Anax (l-zlE)

REr,AçÃO Z*- Ú (E)

:pí"

DrsrRrBurçÃo PARÂBõlrce

(vártice no eixo A(z))

A(z) = Ar"* ( t-rz /n2)

-À(z

lr¡Ê--\tr\
r---------------z_-É

E7
,l

z
m

DrsrRrBUrçÃO rerunõlrce

(vãrtice no eixo dos z)

A(z) = [ (i-"/s,)rl2
max

FrcrJRA - Lz - LBrs DE DTSTRTBUTçÃo oa coNcENTRAçÃo DE cRÃos ATrvos EM PR0FnIDTDADE

REIAçõES zm= ü (E)

ÐrslRrBUrçÃO renarõlrca
(eixo paralelo ao eixo I r'l

A(z)= 
o"*,.h-zr* 

^t- +1(1-r¡r¡ E E--r

=(elùz m

-(slz) z
m

¿-3^ r.z
3-41 n



Define-se a relação

ß-ar/er=cG)

e constroem-se curvas Ê - g(f) para diferentes leis de variação de A(z) e a nesne

1eí de resposta f(z) do detetor. As figuras (13) e (14) nostræ que enÈre 2 e 15

centinetros B varia quase linearmente coú E.

Por conveniância, utilízou-se e equaçä (Iv.31) ccúinada con a equação

(Iv.32) e equação (Iv.33) da seguinte forma:

A - atividade total detetade;

N - obtido a pârtir des nedidas realiz¿das no canal;

$ - função de E, ã conhecida, segundo a forna de distribuição de con

centração adotada.

c e f são fatores de calibração do sisÈema de deteção e facilnente
o

deterninados en laboratório;

No ç,aso do stcr pode-se determinar E con a seguinte precísão:

aN 1 - .-dE-84-=----Ì--' onde

.61.

(rv.33)

Não se estudou experimenÈalrienre, en laborat6rio, camadas m6veis cm eg

pessura superior a I centÍnetros, sendo esta ultima relação obtída por exÈrapola -

ção.

!81

! L27"

para os casos onde 1<E< 5 cm,

para os casos onde 5 < E < 10 crn.

IV.5 - Detecão Puntiforroe

Neste caso' utilizou-se a equação,

e
n' ! f (z).C(z).d2, (Iv'35)

o

que repre6enta a taxa de contagern em cada ponto do canal experimeatal '

(rv. 34)
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w.5.1 - Lei de Resposra Polinomial. f(z)

Analogamente, ad¡nitiu-se de aco¡do corn a equação (W.li),

f.(z) -
n,1,

aL t. z ,
o

n.
I

nÉ [
o

e,
f. oÍ zL,c(z),d2,

1, ott 
c(z).d,2 = olt ,í .c<").ðr,

for.

e
¿ = [ c(z).ð2.

o

Nestas condições,

tí
1n = ¿ t.,z .a.a m.ot

sendo a atividade 3 e m., valorest
(w.37) obtãm-se a for¡oul a

.64.

1z aÉ
m.

1

A quantidade â

e.
I z'.c(r).d"

o

indica a atividade dos sedimentos situados eob o deÈe

Pode-se obter, em cada ponto de medida, a atividade a e a profundidade

Zr.. Lembræos, entretanto,que somente a esPessura rnãdia de transporte Zn ten intg
I

n.1,
a/a-f . I,f..z1 ,o1t*i

n.a.
f =n/a-[ f.,zL.ortti

_t
m.

1

as inc6gnitas.

(rv.36)

(rv. 37)

Reescrevendo a equação

(rv. 38)

(w.3e)



.65 .

résse prático. Gerålmente, na práÈica lança-se não de dois detetores que indican a

espessure nádia e a atividade a em c¿da ponto de medida. As equações utilízadag são:

f. (z) - 1o - fI ,,

g(z) . go - El r"

fo - or/a - lL ztL"

Eo - arl a - El zrnl n

tl 8r. - tz fl

fo 81 -Bofl

8o tl - fot2

E interessante conhecer a atividarle a em cada ponÊo de medida, pois ie-
co facilica determinar o centro de gravidade real da nuvem de sedinentos radioati -
vog.

Analogamer¡re, adnitiu-se e = 2,L5 Z^.. (W'4ó)
1

IV.5.2 - Lei de R'espostt E*Ponettci

ml

(rv. 40)

(w.41)

(rv. 42)

(w.43)

(w.44)

n2 f1 -nl 91

Supãs-se que a Eêxa de eontagem em eada Ponto, fosse representâde

rma equação do tipr:

e obteve-se a relação

dn 1 - .-ce
Þro, e

onde a e: e são ínc6gnitas. Duas equações são suficientes parå resolver o problena:

e
n*f I e-dz "c(z),ð2"oo

(w.4s)

Por

(rv.47)



f. e-d" =olt - r-"-o"
o Þttoa e

os valores de ßt " Bz são correlecionados. Deterninando-se ßr, o ti
po de distribuição dos sedimentos ativos na camada m6velr € I espessura g desta
camada no potrto de nedida, estaremos fixando Bz. Temos portanto,

-Yz8o"
ot2 1 - e-Ye

þ2to" e

vel,

82 = f(ßr, e, distribuição dos sedinentos)

fuê

.66.

ß . c¡/c, pois BZ/gt a 
"rr,"r,

Para ¡¡m mesmo tipo de distribuição dos sedimentos
função de e.

(w.48)

(rv.4e)

t"r"r, ' 9(e) '

gzlgL r û(e).

As equações (w.48), (Iv.49), e (Iv.53)

on- - -ce. -O,z I t-etô^o= -B-3 - e- '.ro

(w. 50)

(w.sl)

ativos na canada m6-

d,n^'\z 2
Bo " -ßt[a =

B./BL r ú(e)

(rv. s2)

I - 
"-Y"

(w.53)



for¡oa um sistena con três incõ'gnitas:

a) espesaura da cæada n6vel, g , no ponÈo de nedida;

b) atividade a no ponro ¡le nedída;

c) o valor de 82,

tendo ß1 por _parâneÈro.

A solução deste sístema de equação permite deterninar em cada ponto
de nedida a espessura e da cæada n6vel e a aÈividade a dos sedimentoê radioa
Èivos, desde que se conheça a lei de distribuíção em profundidade. De posse des-
Èes valoree, obtén-se o verdadeiro centro de gravidade da nuvem ativa.

. Observamos que para o sísterna acima apresentar a solução, c e y de
ven aer diferentes.

Tonando-se o valor mãxíno de e, obter-se-ã t¡rnh6n um valor náxino
para E.

Se obtivermos os valores n6dios de g, poderenos determinar a egpes
eura nãdia da camada n6ve 1 por neio de

.67.

DesÈe roodo, podemos obÈer a êspessura rnãxina da cm¿da ou a espessu
ra oãdia. supoado-se que o Èraçador nédio á repregentativo do novinenÈo estudado,
a espegour¿¡ náxima significa a ¡náxirna espessura que pode ser transportada, enquan

to a nãdia ã a espessura do transporte.

E=
m

.f.f e (xy) . ¿¡ç, ¿"

1l ax.ay
(rv. s4)



v.1

CA?ITULO V

CAIIBRAÇAO DOS DETETORES

Cons i_de raçõe s .Pre 1 in!!_are s

Para efeito de estudo consideraram-se dois tipos de detetores:

a) detetor isotr6pico, que apresenËa a mesma superfície s ã radiação
incidente, independente do ângu1o em que a radiação incide.

b) detetor direcional plano, lluê oferece ä radiaÇao incidente r¡ma su

perfície S.cosO, sendo 0 o ângulo que a radiação incidente fo:ma
com a normal ao detetor no ponto de deteção.

v,2

Seja um detetor isotr6pico de superfÍcie unitária envolvido por um

cilindro metálÍco de raio r e paredes de espessura b. Consíderou-se que este detetor
estã na superfÍcie de uma coluna d'água de profundidade d, e que o leito do escoæen

to 6 formado por areia. Supôs-se tarnbám que existe t¡ma camada de areia radioativa de

espessura !r depositada tmiformemente sobre o leito original (figura 15).

Adrnitiu-se gue cada centímetro cúbico de areia radioativa emite em

todo ânguLo s6tido, Sro raios g¡m¿s por segundo, com energia E, e gue Ul, U2 e U3

são, respectivarnente, os coeficientes de absorção gama para a areia saturada de

âgua, a ãgua e o metal que envolve o detetor. Supôs*se que o anel cônico de abertu-
ra dO, alt,ura dp, volume 2tp2senOd0dp envia por segundo,para o detetorrr:rna intensi
dade dI de radiação gama primária taL que

.68.

- Detetor Isotr6pico

¿1 = (2ng2senOdOdp).S

O fluxo total de radiação recebida pelo detetor pode ser represcntede

pela equação
dz

| = +-s.,,. exp (urr-urr¡ T''"*nt5 (ur-u.' )Jsenoao T"* (-uroldo
- o Lcoso ¿ LJ 

å 

_ L.

exp (-prb)

v 
4np2 "*o[-ul(p- *, l"*o[-ur,*',] (v.1)

(v.2)
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FIGTJRA - 15 - DETETOR ISOTRõPICO QI'E APRESENTA A fiESIfA SUPERFÍCIE S Ã RADIAçÃO

INCIDENTE, INDEPENDËNTE DO ÂNEUI.O EIT OTTN J. PÂJ)IACãI) INCIDE.



dz

ã."õ r i- u d' U.,dn I
{ ""p(-urp).dp = f L""pt- ¿å-"ol - '.pr- a*é)l
o1 I'

ã."õ

r - 
s"' 

îjTz'-u3b)'lt þ,,*, . 
"""odo-*e Ë+#ü&] se,,ear!

Fazendo

¡/2 u. (d^- d,) + u.d,
y= / exp(- L ¿ L : L)" 

sen0dO
o cosO

e notando que d2-d1= e, ten-se

S--. exp (U"r"U 
'b 

)

2u-
I

11/2 u^d,
¡ = o,f exp(-;f;fr).senOao

.70.

o cálculo de X e de y 6 feito corn o auxílio de uma nudança de variáveis:

(v. 3)

I = Urdr/cosO, para x

y = Ul e + urdr/cos0, para Y

Assírn, X-Urar,,,i
*2"1

(v.4)

A função /bPJI+ .dy 6 uma integral exponencial cujos valores encon -

^vytram-se tabelados no aPändice A.

'J. 3 - It..þces 3t-- j:te$lr-,- d" 9"g3'1-"- 
je-4tÉe*-Bgdloeli"g

Àdmitiu-se urna varíação de espessura da camada ativa e estudou-se a va-

riação da intensidade I(e) quando e tende pa:!a zeto, mas Permanecendo constanÈe a

T=(Ure+UZdl)

(v. 5)

1v.6)

I
(ute + Prdt¡ Y

exp (-x)

(v.7)

,dy

(v. 8)

(v. 9)

(v. 10)

(v. 11)



atividade superficial. Sa represenÈa Õ nímero de f6tons enitidos por unidade de ãrea

da camada ativa.

Pondo S"- e. Srr, (v.12)

u"r - u.b
T = exp(_3_7¿), (v.13)

Tern-se

T s l- llt*fzdl
r(e) = 1;alura, .r.gSf.av-ura, I

'1 L !2or

TS
r(e) = .. -a (x - y)

"1"

Fazendo-se Ule=Ê e caLculando-se o linite de I(e) quando e tende a zero,

a equação (V.15) toura a seguinte forrna:

r(Ê/ul) = r s,$*

(v ' 14)

err,?,dy-ul" i se.C+.ol ar.rsr
Y Ute+U2dl Y I

como +

uodr+g

1 ' ."oçt-,).dy - /- clPCr-.dyl (v.r6)
lzdt y' uzdl+e Y' )

UZd 1+E
!

Þzdl

exp (-y)dy -, exp (-!zdt)

r(0) = 1"[tryo -,iï?*] ."

2
furar)z

I(0)=rs . exp (-y).dy

u^d, v¿L

quando Ê -> 0,

Tomando-se a de¡ivada em relação a x 6 fâcíI provar que

, exp (-x) .o* = - 1 
exp (-x) ,- ,r "*pá-*) .¿*, e os valores cla íntegral ex

xxx

s exp (u^r-u^h)
a'¿J

2

(v. 17)

!2dt

(v.18)

exp (-y).dy (v,19)
dy



ponencial /' t*n!-') .u"
-v v'

Calculou-se a variação de l(e)/I(O) em função da espessura da camada de

areia radioativa adsritindo-se a presença de radiação gama de energia 0,3 llev e 0,9 Mev.

?ara a energía de 0,9 I'leV obtiveram-se os resultados:

¡ - coeficiente de absorção linear para o quartzo puro = 0,166 crn- 
I

I l/u = 6 cm;

I = 1/U é o caminho livre rnédio ou coÍrprimenro de relaxação;

ü, - coeficíente de absorção linear para a ãgua = 0,07 cr¡-1

1,, = L/v, = 14,3 cm.

Admitindo-se que a areia á cornpos Èa de quartzo puro, com um índice de va
zios igual a 1/3, resultan:

lr, - coeficienÈe de absorção linear da areia saturada de ãgua;

u,,= (2/3) x 0,166 + (i/3) x 0,07 = 0,133 cm-I;
I

ì, = 7,5 crn.

Para a energía de 0,3 MeV obtiveram-se os resultados:

- -'lI, - ãgua = 0,112 cm ' À, = 8,9 o:r

U - quarczo puro = 0,275 cm 1

l.t, - areia saturada d'ãgua - 0,221 cn-l

À- - 4.5 cm.I'

As curvas das figuras 16 e L7 mos tram a variação de 1(e)/Ì(0) em função

da espessura da camada de areia expressa em cornprimento de relaxação (figura 16) e en

centímetro (figura 17). A figura 17 mostra que embora as energias da radiação garna en-

volvida sejam bem diferentes, a raz-ao I(e)/I(0) em cada ponto sofre pequena variação .

Ocorre que na ãgua e na areia a absorção da radiação se faz atravás do efeito ColIpÈon,

cujos coefícientes de absorção linear para 0,9 lleV e 0,3 l"leV são muito pr6ximos.

encontraÍr-se tabelados no apândice A.

.72.

v.4

Adrni tiu-se, dr=r= 4 cm, b =0,4 cm, e atividade superficial de l Uci/
.2, que corresponde a 3,7 des integrações / cm2 x segundo.

- Cãlculo da Taxa de Contagem para a Canada Superficial de Lreia Radioativa

v.4.1 - Ca¡nada Superficial lnfinica

a) Admi tindo-se que en cada desíntegração hã emissão de 2 raios gana de



I (c) /t(o)
1æ TIGURA - 16

or rouxaçÃ0.
E-, do 5¡cr = 0,3 lfe\r
-tEy do r6sc = 0,9 Mev

DETETOR ISÛTRõPICO

0

I(e)/r(o)

. loo

80

60

VARIAçÃO DE I(C)/I(O) EM FI'N

çÃo on nsrussuRá. DA cAuaDA DE

ARE IA EXPRESSA ElI COUPRII.fENTO

17 - VARrAçÃO DE r(e)/r(o) EM FIJN

çÃo DA EsPEssuRA DA cAtt¡.DA DE

ARE IA EXPRESSA EM CENTÍIÍETRO.

E" do slcr = 0,3 MeV

E do ¡6sc . 0,9 Mev

DETETOR ISüTRõPICO



energia 0,9 MeV, e que o detetor ã isotr6pieo, tem-se:

S 

^= 
7 ,4 raios gara/cr2xs,

T = exP(u?r-u3b) 
,

1u^= aÇo inox = 0,45 cn
J-

ueilizou--se cristal lJar(T0) de 1"3/4 Q x 2" ll, tendo una superfície

útil ite deteção de 20 cn2, 502 de eficiância e obteve-se uma taxa de contagem de 25

cPs .

b) Adnitindo-se que en cada desintegração há emissão de apenas um

raio gama de energia 0,3 llev, teÍr-se:

S, = 3,7 t.io" gr-"u/.t2" ",
uz = 0,112 crn-l, u3 = 0,83 c*-1,

T = 0,56,

ro = 1"23 raios g"t'/ct2" 
"'

Para o cristal r 3/4n Ô x 2" lt, considerado isotrõpico obteve-se r¡na

taxa lÍquída de 15 cps para una eficiância de 702'

Tendo por base este desenvolvimento teórico, adapEamos os cálculos ãs

condições experimentais, I-embramos que a naioría dos detetores de radiação são senidi

recionais (16) e que os dados das figuras 16 e L7 mostram que para valores de e infe-

riores a I cn, a resposta do detetor pode ser considerada aproximadamente linear. A

curva de resposÈa do detetor pode ser tonada coÌno linear ou exponencial, dependendo

das condições experirnentais e das aproxinações qne poderão ser adrnitidas. Isto levou-

nos ao uso de dois Ëipos de curvas de calibração: uma Para deteÈores de resposta li-

near, vãlida em ensaios de laborat6rio, onde as condições experimentais podem ser con

troladas, manÈendo-se os valôres de e senpre inferí.ores a I centímeÈros e a outra pa

ra utilização ern experiências de cal'rpo, onde os valores de e freqü'en ternente são supe-

riores a 8 centÍmetros, ou nos casos em c¡ue a precisão das nedidas ã considerada de

inportâncía fundæenta1"

T = 0,55,

co

I(0) = r S .ra.
u2o 

1

.7 4.

exp(-I)--¿y = 3,9 raios gnn"/."-2*".



v.5

por sesunu", o.'o::t1"."".:
da pela equação:

f(z\=f -
o

- Aproximlção Linear-

onde z representa a profuncliclade da ca¡nada de areia que 6 movirnentada e fo e k

constantes características da aparelhager',, deterninadas em laborat6rio.

Em 1oca1 situaco à ¿istância d da camada de areia radioativa, a

de contagem registracla no aparelho <le leitura ã representa<la pela relação:

neste caso, que a resposta do deteÈor,

ativiclade e por unidade de superfície,

k z,

e
¡r = ! f(z).c(z).d2, onde

o

C(z) 6 a concentração de areia

da ã profundidade z,

e 6 a espessura da canada de

A equação acima reDresenta,

espessura da camada radioat.iva desconhecida e

lida e¡r registradores.

.75.

Nos casos em que a concentração C varia segundo xry e z, pode-se cal-

cular I'l = ,f nds, pela eouação,
s

expressa em pulsos

f osse representa--

(v.20)

Chamou-se A(z) a atividade presente

sura E, situada ã profundidade z, (z < E).

(v.21)

radioativa em deterrninada canada situa

N = .f.f .f f (z).C(zxy).dx.dy.dz.

ou

areia raclioaÈiva no

para un ponto dado,

a taxa de contagem

sao

A(z)

de areia radioativa,

Eê
do canal.

E

I tk).az l.f c(xy).dx.ciy,

E

1 ¡þ).r(z).d2.

tem di¡rensão de ativida<le Por

a máxirna espessura da camada

taxa

$=

ponto de deteção.

a relação entre a

conhecida, pois 6

(v.22)

en una carqada de areia de espes-

(v.23)

(\'.24)

uniclade de profundidade da ca¡"racla

de areia que pode se mover no leito



Sendo

e

Substituindo-se a equação(J.20),f.(z) = (fo- k z),na equaçãoft.24),

EE
N=f- ! 

^-(z).ðz 
- k I z.A.(z).d2.oo o

E

I aþ).az = 6, arividade roÈal injerada,

entao

! ¡.(¿).az
o

e a equação V.25 pode ser assin escrita:

E

I z"^(z).dz = A.Z* ,

E

I z,A(z).ð,2
z = o - --- .-
Mt.|,

.76.

N=fA-kAZo m'

N - contagem total da nuver¡ de areí.a radioativa,

A - atividade inj etada,

z - esDessura m6dia da canada rnõve1 de areía.m^

lF z. A(z) .ðz
_9

V.5.1 - Re_s-p_o9tg_!_xp_o_n_9¡,e:!_al

Considerou-se, nesÈe caso, um cletêtor de resposta exponencial, natema-

ticamente representada pela equação,

f(z) = ¡o"-az , (v.28)

onde f(z) represenÈa o núm"ro de pulsos por sei¡undo que chega ao detetor, Por UCi de

ativídade detetada en cada netro quadrado de areia, situada à profundidade z do leito'

Então, de nodo anãlogo a equação (tr. z2)pode-se escrevet:

.e
;= i c(z),f .e-dz.¿z , (v.29)

oo'

(v.25)

(v.26)

(\i,27)

N = ..t' nds = oîE t-<z).f(z),dz , c/. 30)



Onde \n, funÇao de A(z) e

te gue, dístribuida sobre a mesma espessura

gue a distribuição real A(z).

E

N-tr oI ,o
-az.e .d2 =

fu 6 ern geral diferente da atividade ¡n6dia A*, pois

f
\r'-aL

\-r =

E

ol e.(z).f(z).dz

. (r - "-*),

de

E,

oIE f 1"¡.a.

AA=-
ML

f(z), ã a atividade
proporcíona a mesma

ß pode ser calculado para diferentes tipos de distribuição A(z), ao longo da profun-

didade do leito e para uma mesma lei de resposta do detetor. No intervalo de valores

conpreendidos entre 2 e 20 cm, verificou-se que $ ã aproximadamente uma função linear

de E, (figuras 13 e 14) cujos valores são 1,26 e 1,35, correspondentes ãs energias 89

ma de 0r3 MeV do slcr e 0141 MeV do rssAu' resPectivamente.

Logo, a equação (v.31) N = I,r #,t - "-d) pode ser escrita da

seguinte maneira:

.77 ,

Fazendo-se

A=EA.
m

eA
m

E

oÍ A(z).dz
=-T-=

ol dz

uniforne equivalen

taxa de contagem N

(v.31)

q'
ß - -Ã- = G(E),

m

f e o são coeficientes característicos da aparelhagen e determi-
o

nados em laboratõrios,

A - atividade injetada,

$, função de E, 6 deterrninado de acordo com a distribuição da concen

tração dos grãos aÈivos nas ca¡nadas profundas,

E - obtido graficamente por aproximações sucessivas ou ainda por pre

cesgos autorradiograficosreuÍrndo o ensaio for realizado em laborat6rio,

N - contagem total registrada durante a Passagem da nuvem ativa em

deterninada seção.

AT-'

N= 
fo .+cts

(v. 32)

.8. (1 - "'d), onde (v.35)

(v.33)

(v. 34)



v.6

Utilizou-se um único tipo de detetor constituido por uma sonda subma

rina adaptada a um cintilador BASC (figura 18) fabricado pela NORDISK ELEKTRISK APPA-

RATT'ABRIK, com as seguintes caracterls ti cas :

a) um envolt6rio cílíndrico de áço inoxidãvel, com paredes de 4 mm

de espessura, totalmente estanque, destinado a proteger a fotomultiplicadora e coÍrpo-

nentes eletrônicos do sistema de deteção conÈra aËaque da ãgua;

b) um crisÈal de NaI(T9) medindo | 3/4" ô e 2" H, aeoplado:

- a uma f oto¡Nl tip li cadora El{I, 11 estãgios, com arnplificação variã
vel (a tensão de alimentação de um dos anodos ã regutãvel), permi

Èindo controlar a altura dos pulsos de saida (regulãveis co* auxÍ

lio de potencíômetro);

- a um prã-anp li fi cador tipo "STANDARD";

- a um cabo de conexão con 30 m de corprimento e 11,5 nrn de diâ¡ne -
tro, ligando a fotornultip Ii cadora ao sístema analisador de pulsos.

- CaracÈerlsticas dos Detetores

v,7

.78,

Definiu-se anteriormente a resposta do deÈetor como sendo a variação

da taxa de contagem que ele fornece quando acusa a presença de r¡na arívidade unitãria,

unifornenente distribuÍda sobre urna superfície circular plana de I rn2 de área, concên

trica com o detetor e situada ã determinada profundiclade do leito do canal, isto 'e

f = f(z), cPs Por 1 uci ã profundidade z'

Os fatores fundarnentais, na calibração da sonda, são:

1 - r¡ma distância d entre a superfície do leito e a interface da

sonda detetorâ;

Z - os meios, ãgua e areia do leito;

3 - o is6topo que constíÈui a fonte plana;

4 - as caracterfsÈicas do detetor e do citcuito de contagem associa

do.

- Calibracão Com ¡onÈe Plana

Construiu-se tnna

eletrodeposi tando 5rcr em suporÈe

lucite para evitar contaminação e

metro ativo de 4 cm.

fonte plana, de atividade uniformemente distribuída,

de cobre. Revestiu-se esta fonte cÒm uma camada de

facititar o manuseio. seu fornato 6 circular com ú
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Depositou-se esta fonte en r¡n leíto de areia e, posÈeriormente, ele
foí recoberta por canadas crescentes de areia. Para cada distância leito-interface da

sonda detetora' rnediu-se a taxa de coûtagem cqn diferentes níveis de discrirninação de

energia. Manteve-se o detetor na posição perpendicular e seu crísËal centralizado com

o eixo da fonÈe. AÈenuou-se o efeito da radiação espalhada usando-se um colimador de

chumbo, acoplado ã sonda detetora. O slCr utilizâd.o cøno fonte de calibração eníte rã

diação garna corû energia de 0,325 MeV e possui meia vida de 28 dias. A figura 19 mos-

Èra, de modo esquemãtico, o tanque de calibração pera a fonte plana. As figuras 2O e

21 representán as curvas de calibração

v.8

Colocou-se uma fonte puntiforne de s¡Cr (cílindro de 2rm de diãne -
tro por 2r¡n de altura) na areia do Èanque de calibração, a uma profundidade z e ã dis
tância R do eixo vertical, traçado a partir do cenÈro do cristal. A taxa de conÈagem

registrada 6 nultiplicada por R e o produto representa a taxa de contagem fornecida p
la coroa de raio R. Integrando-se as contagens de o a R, obt6m-se a taxa de coriËageíl

fornecida por u!ûa fonte plana de I ¡n2 (a superfície de 1n2 possui raío R - 56,4 cm).

Varianrlo-se z, obÈivemos a lei de variação ðe f. G) para diferentes distâncías d en-

tre a superfície do leito e a interface da sonda detetora.

- Calibração Gon Fonte Puntiforme

.80,

v.9

Possuindo o fundo do Èanque de calibração caracterlstícas idênticas

às do canal experirnental, colocou-se o detetor fixo na parte de baixo, e depositou-se

a fonÈe raclioativa na superfÍcie do leito de areia' A radiação ernitida pela fonte a-

Èravessa todo o leito de areia e a parede de fundo do canal, sofrendo atenuação eta

chegar ao detetor. Variando-se a espessura do leito de areia, a intensidade da radia-

ção que chega ao deÈetor ta¡rbém serã alterada. obteve-se, assim, a lei de variação de

f(z), utilizando-se fonte plana e puntiforme.

Os métodos de calibração usados apresentaram resultados equivalen -

tes. observou-se que é mais côrnodo o uso da fonte Plana, no que diz respeitò aos tãl-

culos, mas sua tecnologia ã complexa. Com fonÈe puntiforme necessita-se de maior núme

ro de cãlculos' mas sua exec,rção 6 sirnples.

Não se torna necessário apreseûEar todos os resultados obtidos nas

calibrações, por serem por demais nlflerosos e inúteis Para outros detetores de carac-

terlsticas diferentes do utilizado nas experiências, Os valores de O e fo Podem vari

ar elLê 7OZ para deÈetores de carecEerísticas diferentes'

- Detetor Posicionado Abaixo do Tanque de Calibracão
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FIGUNA - 20 - GR9AS DE CALIM¡çãO - DISTÂNCIA IIIÎO-DETEI{X, . 5 EEtaû6?R{'S.
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FIGIRA - 2t - CURVAS DE CALTBRA$O - DrSTÂNCIA LEIIO-DETETOR - 5 CE¡nf¡eÎROS.
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E fuudenental que, aÃtes de qualquer rnedida, se calibren os deÈetores

nås ¡oesnas condições geodtricas do ensaio. DeÈerninou-se a lei de resposÈa êxponèncíal

esÈudando-se vãrios conjunÈos de dois ponÈos f, - f(z) " fZ- f(z). Calculou-se fo
e c com o auxÍlio das equações:

f . exoo^
z, lo9 f, - z, Log î,

Loe Gzlr)
cE--.

"L- t2

"L- "z
(v.36)

(v.37)
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cÁLcULO DA 0UANTIDADE DE ARE IA RADIOATIVA A SER INJETAÐA

Um levantamento bibliográfico mostrou que nas experiências onde se

utilizaram traçadores radioativos e[Ì estudos de dínâ¡nica de sedimentos as nassas ioje

tadas variara¡n de 35 gramas (experiêncías francesas) atá 4 toneladas (experiências por

tuguesas) isto é, em proporção de l para 100.000', {rz' re' Ls' 20' 2t' 22' z:' zr }¡

Não se encontrara¡n na literatura critários precisos e cientÍficos qre

esÈabelecessem qual a quantidade de material a ser inj etailo e as condições em que a

injeção deve ser tealízada, Cada experiância obedece a um critãrio particular.

Neste trabalho, partiu-se do príncípio de que injetarÍamos a mlnima

massa ativada de sedimentos, compatlvel com os imperativos da experiância. Justifica-

ôe este ponÈo de vista da seguinte maneira:

1) Tecnicamente ' a Preparação, a nanipulação, o transporte ' a segu -

rança railiológica e a imersão de pequena massa de material radioativo ofe¡ecem maior

facilidade do que operações similares envolvendo grandes quaritidades de mate¡ial ati-

vo¡

2) Tendo em vista as condições hidrãulicas e dinâ¡nicas dos sedimen -

tos, o ideal é depositar o rnaÈerial radioativo em profundidade equivalente ã espessu-

ra da camada que se movimenta. O maÈerial radioativo deve ta¡nbám esÈar bem homogenei-

zado com o sedimento não agivo. Em canal experimental de laborat6rio' Pala satisfazer

estas condições necessita-se manuseio prolongado do sedimento radioativo i isÈo só é

possÍvel quando as atividades envolvidas forem pequenas '

As considerações acina justificarn o prop6sito de se injetar' no lei-

Èo do canal experimental, r¡Iûâ massa de sedimentos radioativos. Determinou-se esta mas

sa levando-se em conÈa a estatística de conÊagem dos sedimentos ativos que estão na

,,esfera de influência,' do deÈetor, nas condições da experiência. Chamou-se "esfera de

influância", o limite dos pontos que' em rma geometria definida' meio infinito' meio

serni-infioito, ou meio superficial, contribuem com 982 da resPosta total do detetor'

CAPfflJLO VI

- Generalidades

, 85.

A deteção dos sedimentos ativos pode ser feita de duas maneiras:

detetot fixo em um ponto da seção ou o deÈeÈor movimentando-se em sentido låteral
o

e



longitudinal ao escoamento. cha¡nou-se de deteção esÈática aquela em que o deÈetor pef
sranece fixo e de deÈeção dinâuíca a que exige o deslocamento do detetor, ?ara simpli-
ficar o desenvolvimento te6rico, admiÈiu-se que es taxas mãdías de contagem, tanto em

deteção estática como em deteção dinâmica, fosseur iguais. Adnitíu-se tanbén que o de-
tetor se desloca em relação ao leito do canel com velociclade de I n/s. Em ambos os ca

sos, para atividade de l UCi/rn2 escolheu-se o valor de 50 cps l"orrtrg"r por 
""gr.rrrdo)l

Observa-se que neste estudo estão presences três fenômenos aleatõri-
o9:

1 - o rÍtmo das desíntegrações radíoativas;
2 - o diâmetro do sedimento e, por ôonseguinÈe, sua atividade;
3 - a posição do sedimento ern relação ao detetor.

A variação do rÍtmo de desintegração radioativa segue a leí de dis -
tribuição de P0ISSON, e a distribuição de atividades pode ser calculada a partir
curva granulornétrica do sedimento e em função do processo de marcação utilizado,

Em deteção estãtica, a disrribuição dos sedimentos á a de um grão dei

xado ao acaso em urn cÍlindro verÈícal, de seção circular e concêntrico com o detetor
(superfÍcie de I n2 e diãnetro de 1,128 m).

En deteção dinârnica, o volume consíderado 6 o de um parale lepipedo re

tangular de largura 1,128 m e comprimento .Q, = v.t, onde t é o Èempo de contagem do

sedimento radioativo e v = 1m/s,'e a velocidade de deslocarnento do detetor.

. 86.

vT.2

No desenvolvimento subseqüenÈe não se fez uso de qualquer hip6tese re

lativa ãs condições operat6rias, Sup6s-se apenas que no iBstanÈe da deteção existem

n sedimentos denÈro da "esfera de inf luência" do deÈetor, os quais proporcionam uma ta

xa de contagem líquida Nrr.

Não se levou em conta tanbãm a flutuação esÈatÍstica das taxas de

contagen dado o carãter aleat6rio dos fenômenos de desintegração radioativa.

À taxa de conÈagem líquida No varia com a posição dos grãos ativos em

relação ao deÈetor e, levando-se em conta as diferenÈes possibilidades rle distribuifo
destes grãos na "esfera de influência" do deteÈor e a probabilidade associada a cada

distribuição, observa-se que a densidade de probabiliclacle de obternos N' serã dada

Por:

- Lei <ta Dist¡ibuícão das Taxas de Contageur e Suas Características

da

dP (Nn)

t a(¡l )n

(v r. 1)



A correlação entre or, " Nr, (figura 22) per¡ûiËe verificar, denÊro

de cèrÈòs linites, se o número n de grãos aÈivos presenËes denÈro da "esfera de influ-
ância" do deÈeÈor pode ser considerado cono suficiente para fornecer rmra informação re

pre6enÈativs.

Determinmos os valores de c' em função de n e, para cada valo¡ de

n, levamos en conta os parãetros seguintes:

L - a razão entre a taxa de contagen nais provãvel Np e a taxa de con

ragen nédia Ñ :

2 - o desvio quadrãtico médio :

o2 =,f (¡ - Ñ).a .¿u ;nPnn

o = û(û);¡t

3 - a probabilidade A' associada ao desvio quadrático:

Ao = A(n'o)

;87.

N

f(n) = ---P- ;
N

Lembrenos que' Para r.¡na distribuição gaussíana" a probabilidade asso-

ciada a un desvio quadrático ! O, corresp6¡¿s ¿ 682 aproximadamente e que' no caso

geral, esta probabilidade Pennanece desconhecida.

ou a percengagem de casos em que a infornação recebida Pertence a

r¡n intervalo t Â en Èorno do valor médio Ñr,

vf .2.L

(vr . 2)

sabe-ée que cacla sedimento ni presenÈe na "esfera de influência" do

detetor proporcioûa uma taxa de contagem Nt, de modo Que

À¡ - A(n 
'Â) '

- Cãlculo da Distribuição qn

(vr. 3)

(vr.4)

(vr. 5)

N = [ N..
Il.I.

1

(vr. 6)

(vr. 7)
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FIGURA - 22 - PROBABILID^IDE DII 0ßTENç40 Di\ TAX.A DIi CONTAGIII,!

I.ÍERO N DI] CNÃCS RADIOATT\¡OS.

NPL
=^J

( N)dP



Supôs-se que o núnero n de sedimentos pudesse ser dividido ern dois 19

te8 concendo, reapect iv¿ünente , j e k sedirnenÈos. A equação VL7 escreve-se:

n = j + L.

Levando-se em conta o princípio geral das probabilidades ter-se-ã:

Jn
N = E t¡.+ t N.-N.+Nk,o i=t t i=j*trt J

dP(Nn/Nj) representa a probabilídade de se obter Nn no inËervaLo

Nn + dNn, sabendo-se que N. pertence ¿o intervalo N. + dN..

A probabilidade de se obter No neste intervalo, qualquer que seja N, 
'

6 a eoma doe valores de dP(Nrr/N.) para todos os valores de N." ou seja,

N. =N -N..l(nJ

. 89.

dP (Nn/Nj) = dP (Nj ) . d? (Nk) ,

Esta equação é geral e independente do tipo de deteção adotadâ,

Adnitindo-se conhecida a lei de distribuicão c! parâ u¡n único sedi--tÞ
Eetto e supondo que n tone os valores n = 1, n=2,¡= 4,..,.. n= 2^, temos:

dP (Nr )
a" - --ãN_L - I u.(N.).cl" (N - Nj).dN., (vI.10)

t 
"j 

J J Kn

j * k = n.

(vr. 8)

(vr .9)

n - 1,

t ' 2,

o, é conhecido por hip6tese;

j = r, k o 1, e-= "l'a.(N,).4 (N-- N,).dN.:' 2 N- t J 1 n J J

J

J = 2, k - 2, c"= ,f s"(N.)"û.2(Nn- Nj),dN.
. " N.

J

-4

D
¡! j=zP,-tr-zP-lo =

eP *1 
or*-t(*j )'orP-1(Nr,- Nj)'dN'
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Pode-se, por recorrência, determínar as funções orp sucessivas pois

em cada cãlculo interv6rn unicanente a função o ,,. ., determinada pelo cálculo preceden- zr- L

te.

E possÍvel calculat cn pâra qualquer vaLor de n combinando as fun -
ções cñ cono segue:

2r

n=33 j=32,k=t a = I a (N.).d (N _ N.).dN.33 N, 32 J ¡ n J J

J

n - 25 deter¡ninarnos

e em seguida calculamos

vI.2.2

A aplicação do teorema do lirnite ceûtral (25, 26) ao problema especí-

fico dos sedimentos radioativos, irnplíca em que a densidade de probabilidade o' teg
. de para una distribuição de Gauss quando n cresce indefinidanente, qualquer que seja

a lei o observada.
¡

A densidade de probabilidå.de de se obter a Èaxa de contagem Nr, forne

cida por un grão ativo, 6 representada por

- cálculo dos Desvios M6dios Ouadráticos

o"u cori jÈ16 e k=8

a com iÉ24 e k=1
25

Considerando-se um núrne ro ruuito grande de grãos ativos û, a densidade

de probabilidade de se obter a taxa Nrr, soma de n Èaxas Nr, ã dada por

dP(N )D 
=^dN *n

n

e tende para una distribuição gaussiana quando n eresce indef inidamenÈe, qualquer

que seja a lei de variação de N .
I

Tomando por variãvel reduzida

dP(N )
---J- = c .dNr

I

N - N I N.- n Nnn_nlt
onõ

t

vn

(vr. r1)

(vr. 12 )



a lei da probabilidade 3p_

Na prática, procura-se aumenÈar

drado mantendo-se a atividade total constante,
taxa nádia de contagem.

f, "i= arr= 1 uCi

tende para a lei de Gauss com

P (Y) = ---1---(2r)r | 2

Dividindo-se o numerador e o denominador do

(vI.12) por n, Ëemos:

N-Ñ I rN.-N.
y= D D 

= -fF-ll I ¡

o o /nr/zn1

Y

-æ

-u2 toL ILe -'-.dy. (VI.13)

. 91.

com

o número de grãos ativos
e isto equivale a ter-se

N=N=N=Nt2n

A igualdade acima ã important.e porque permite-nos caract.erizar as dis-
tribuições obtidas para diferenÈes valores de n.

N=N
n

E 50 cps
I

-l t2
6 =n I .6n

Observa-se que

rã a curva de dÍstribuição das

0 desvio O,

o

por mefro qua

sempre a mesna

(\rr.15)

membro direito da eq,tação

(vr. 14)

quanto maior fôr o número de graos

taxas de contagem.

pode ser calculado por aplicação do

desvio

c sendo conhecido.
I

0 teorema do limite central
Sabe-se apenas que ao crescer n6,

n

2
+ñ = /¡l

N
I

(vr.16)

2

.0 (N ).dN
llt

(vr.17)

n, menos achatada se

teorema de Koenig€Ð.

(vr. 18)

não pernite associar uma

indefinidamente, a lei de

probabilidade ao

distribuição de



Nn Èende para r¡ma gaussiana e a probabilídade associad" a o' tende para rrn valor da
ordern de 682.

Nn 'Ñ t on conduz a um grau de confiança d,e 687".

vr. 2. 3

Deterninando-se a lei cn e seu desvio quadrãÈico associado, pode-se
obÈer a probabilidade associada medindo-se graficarnente a ãrea A, definida por t 1 o

em Èorno do valor nádio (fígura 22),

Interess ando-nos a porcentagem dos casos onde a informação recebida
pertence a um inÈervalo t Â, em torno do valor mãdio, determina-se graficamente, sobre
a curva rePresentaÈiva de oor o valor da superfície limicada pelos exttemos deste in-
tervalo.

Resr¡mindo o que foi exposto inicialmente, teremos:

o conhecirnenÈo da lei das probabilidades de obtenção da taxa de conta-
gen, fornecida por um único grão, permite desenvolver um cãlculo que possibiliEa deter
minar:

1- as leis de probabilidade para n grãos, particularmente para 2,4,..
D-.... 2' graos ativos;

2 - os desvios quadrãticos;

3 - as probabilidades associadas a estes desvios,

O processo natenãtico util.izado á geral e pode ser aplicado a qualquer
problena em que inËêrv6m uma diluição de entidades marcadas em ¡neio inativo. Ele á corn

pleÈanente independente das condições experimentais: aparethagem de deteção (nírurero de

detetores, tipo de detetor, sensibilidade), tócnica de deteção (estátíca ou dinâmica),
discríbuição granulomãtrica dos sedimentos, distribuição de atividade em profundidade,

geonettia e conposição do neio, energia da radiação, etc.

A seguir aplicaremos a teoria precedente nas t6cnicas experimentais u-

tilizadas, levando-se e¡û conta as condições de aparelhagem e de deteção.

vr.3 - APLTCAçÃO PRÁrrcA

- Probabilidades Associadas aos Desvios Quadrãticos

ôt

vr. 3. 1 - 9g9!cges_E"p3lr's$g¿.!_

A sonda detetora utilízada 6, coro se viu anteriormente, constituída



Por um único detetor de cintilação com cristal de NaI(T.Q,) possuindo 1 # " 2", que se

move a 5 c¡u do fundo e proÈegida por um envolt6rio de aço inoxidãve1 com paredes de

0,4 mn (figura 18). O nÍvel de discrinninação de energia foi de 50 KeV, isto 6, as ener

gias inferiores a este valor não forarn computadas.

UtiLizaram-se tres radiois6topos: ttCr, com energia de Or3 MeV; '6Sc,
com energia de 0r9 MeV " 

l98A,r, com energia de 0r4 MeV. Supusemos, para facilidade de

raciocínio que nos limites da nuvem de sedimentos radioativos, onde a taxa de contagem

ã avaliada, os grãos estivessem distribuídos apenas superficial.mente. Admitiu-se tam

bÉm r:ma tarcação em massa, isto ã, a atividade de cada grão ã proporcional ã sua ¡nasse.

Nestas condições, as calibrações de Laborat6rio mostraram que:

1 - 987" d.a informação recebida pelo detetor provem de uma superfície
de I m2, sendo que a "esfera de influôncia" neste caso tem raio
de 56 cm;

2 - Ao sinal fornecido por 1 irCi/m2 de slcr, uniformemente distribuÍ-
do pela superfÍcie correspondiam 50 cps.

v'r-.3.2

.93.

Chamanos deteção esÈãtíca aquela em que a sonda detetora permanece fi-
durante o tempo de contagem da radiação.xa

- O",t.ç"._-grtãti*

vr.3. 2. 1

Consideraran-se,inicialrnente rapenas sedimentos de granulometria unifor

ue e, port¿utto, de mesma atividade, Ar¡mentou-se gradativamente o número de grãos ati-
vos atã que fosse obtida urra taxa de contagem constante e equivalente ã produzida por

r¡na atívidade de 1 uCi.

- !"t"Cg. E¡g.tt"" " 
Gt.""l"rr!l!tit Uti

Nas condições experinentais estabelecidas, obteve-se tmra

posta do conjunÈo de deteção, supondo um grão de atividade I UCi situado

cia r do eixo do cristal.

tor e:

A probabilidade de tm grão ativo estar a

¿p = !¡¡dr.

A lei de probabilidade o

dP-dr
Cr= -¡¡ - ZTr-¡¡:- .

'11

urna distância

curva de res-

a uma distân-

r+dr do dete-

(vr. le)

(vr.20)



O valor U. +fi; 6 obtído a partir da figura 23, de rnodo que a função

c¡ pode eer construída ponto por ponto, o que ã mostrado na figura 24, A reta repre
sentada en gráfico log-1og pode ser descriÈa pela função:

N, rnínino 'n 1,30 cps, N, rnãximo = 900 cps ,

N-- 1,30 cps, Ñ'= 50 cps,
P

0 desvio quadrãtico obtido pela aplicação do teorema de Koenig 'e o,-125

Considerando-se dois grãos de atividade 0,5 uci cada, ter-se-ã:

eps.

dr(Nr) - 0,431.Nr-r,37

oode

O coefícíenÈe 0,215 leva em conta a atividade original de cada grão e

foi obÈído dividindo-se pela meÈade o valor 0,431 (dois grãos com atividade Ëot¿1 de

I uci).

lh programa ¡'oRTRAN, chamado ESTÁtICA (A?ENDICE B ) escrito para um

compuÈador atigital IBlf-360, permiÈe calcular a probabilidade d2, o desvio quadrático

az e, a tÍÈulo de verifícação, o valor nédio N - N, = N, = 50 cps.

Os valores enconËrados foram l

desvio quadrático 02= 88,4 cps,

valor mais provável INJ = 3,s cps.
L'J 

"

Observa-se que existindo dois grãos aÈivos, o valor nais provãvel en

contrailo difere muito ilo vâlor nãdio, e o desvio quadrãtico ã nuito grande '

O prograna ESTÁTICA perníte calcular os dados refetenÈes a 4'8,16,32..

.,.2P grãos atívos.

- A fígura 25 nostra o co[PorÊameriÈo de cn ern função de N' Para valores

crescentes do nímero de grãos ativos (n = 16, n = 32, n= 64).

.94,

o.= .f ot (Nt).cr (N2- Nr).dN'. N,

-r 37
ûr(Nr) - 0,215.Nr

(vr.21)

<vr.22)

(vr .23)
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A figura

Na figura
dade associada A(n,o) em

As curvas da figura 28 indicam os casos em que a taxa de contagem N

cai denÈro de un intervalo t A,(Ñ t Â, com Ñ = 50 cps). Tomamos para Â os valores 10,

1.5r 20r 40 cps e as percentagens associadas são caLcul-adas em função do nümero de grãos

ativos. Observa-se que 50 grãos ativos teriam 432 d,e probabilidade de fornecer uma taxa
de contagem compreendida entre 40 e 60 cps (Nst 

^ 
= 50 t 10 cps) , 752 de probabil-idade

de fornecer r¡ma È,axa compreendida entre 30 e 70 cps (50 t 20 cps).

26 rnostra o comportamento

27 mosËramos a variação
função do número de grãos

vÍ.3.2.2

Escolhemos, como condição limite,
307. da taxa média de contagem. Como a taxa mádia

tico serã I 15 cps. A relação o = I25/ã permire^>n
mos:

- Cãlculo da Massa ì.fínima de SedimenÈos Radioativos

de Nr/Ñ em função do nümero de grãos.

do desvio quadrãtico e sua probabili
ativos.

no Escoament.o.

L5 = L25 .'. /l = g,33 .'. n = 69.
/rt

São precisos 69 grãos para atingir-se a atividade de 1 uCi.de modo que a

atividade indívidual dos grãos á ¿e t ,43 x tO-2 yci. Serão necessãrios 6,9 * 107 grãos

para aÈingir â atividade de I Ci de slcr.

O volt¡¡ne de areia sendo representado por rn/p e o volr¡me de cada grão por
4.

+.T.E3, o número de grãosr por grama de areía de granulometria d será 6/Ted3.

Adnitindo g = 2167 g/cm3 e d em rnn.

.98.

a do desvio quadrãtico relativo ser

de eontagen 6 50 cps, o desvio quadrá-

determinar o número de grãos ativos.Te

gue_Pide Ser Injetada

?Tpd 
3

7,17 x 10s

--trå,. ro7 = 96 d3 .
7,L7xLOs /d3 mm-

P(kC/Ci) = 96 ci3,

d - diâ¡netro dos

Adnitindo-se grãos

d3 mm
-Is.-

graos em Etrn.

com 1 nm de diârnetro, para utilizar-se I Ci de slCr
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no processo de marcação,

vr.3.2.3

A generalízaçáo para cãlcu1o de sedimentos de granulometria variada foÍ
feita como 6egue.

Tomou-se certa quantidade de areia grossa, com

(curva granulom6trica dada na figura 29), caLculou-se a função

com o auxí1.ío da equação de Koenig:

- Granulometria Variada

necessitan-se 96 Kg de areia.

O valor enconLrado

que devem ser injetados 6 avaliado

.LOz.

graos.

areia marcada

2^
O +N = .l'N.t-, 1t\

I

, 206
y-M = 

- 

t
on

Admitindo-se o- = 15 cps, encontranos para n o valor aproximado de 196
n

para o f.oi 206 cps, de modo que o número de'1
com o auxílio da equação

De

com

o (N ).dN .
ltt

maneira anãloga ã demonstrada em vI.3.2,2, caLcula-se que a massa de

utcr, necessãria a injeção serã representada pela equação:

diâmerro mã¿io de 0,79mm

ct ponto por ponto " o,

s enr ada,,. rig,,,lïî::':,i"1,ï;rÏ:'i:::; ïî, ;;';,' ;::":::î:"':î:::::"' "a 
apre

P(Kg/ci) = 246

6 = 154,
I

n = 106r

P(Kg/ci) = L57 d3, para areia marcada .o* 5lcr.

Levando-se em conta as trâs granulometrias estudadas (uniforme, areia

fina), colocar¿tm-se sobre um mesmo gráfico, onde O, varia em função de

pontos de coordenadas (On, L(h/z).dm) e observou-se que eles estavam a-

alinhados (figura 31).

L(h/z) é a largura ã rneia altura da curva de frequância granülom6trica

30).

grossa e areia
L(h/2)dm, rrês

proximadæente

(figuras 29 e

d=
m

(vr.24)

diãmetro m6aio do grao

3

d
m

graos
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No caso d€ deÈêção estãÈica â equação da reta represenÊada na figura
3I aser.¡ne a forrna

o - 125 + 8È-!.(1/2L = 125 fl + 0,64"t(h/2)-l .(vr.25)rdo,LorJ

- Assim sendo,
p(Ke/ci de stcr) = el.d;.[t. o*E:*t], (vr.26)

m-

indicará a maasa nínina de sedimentos que deve ser injecada.

Não se pretende estabelecer uma equação geral con apenas três pontos.

Varíando-se os vaLores de orr r os coeficíentes da equação Èanbén variam, nas os valo-
res de on e L(h/z).d, pernitem deterninar sempre â equação de una re!a,

vI. 3. 3

Chøranos de deteção dinâmica aquela em que a aonca á desloceda sobre o

leito do eseoamento. Neste caso, a sonda deteta informações provenientes do vo L¡ne con

tido en um paralelepípedo retangular com 1,128 metros de largura (diãetro do clrculo
de superflcie igual a I metro quadrado) n e comprimento equivalenÈe a .¿=v.t onde v=l rn/s,

é a velocidade de deslocamento da sonda e t 6 o tempo de contagem.

Etn cada dado instante, na Presença de um grão qualquer G, a sonda pro-

porciona uma taxa de conÈagem n(t). A conÈagem total é dada pela relação:

- Ðetecão Dinârnica e Grenulometria Uniforme

. 106.

que depende da distância h eritre a sonda e o grão ativo. A variação de N(h) en frmção

de h é determinada em calibrações de laborat6rio e estã representada na figura 32.

A probabilidade q,.,e u* grão ativo esteja ã distância h da sondê deÈe

tora é índicada por:
_dhur = fïZe- (vI.28)

e a probabilidade o, pode ser assim escrita:

dPldh
', =-å\ =-¡irr*iË- ' (vr'2e)

*- a obtido a parÈir do conhecimento de N, (h) . A variação de o, (Nr) ern f unção de N,
dNr

É represenÈada na figura 33.

¡(h) = .f n(r).dr,t
(vr.27)
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Determinam-se as funções o, aplicando-se sucessivamente a equação

or = 
*/ 

oj(tj).a(Nrr- Nj).dN., (VI.30)
j

resolvida com o auxíLio de wr computador digital IBM-360 e cuja programação ã aPresen-

tada no apândice B.

O desvio quadrãtico or, calculado com o auxílio do teorema de Koenig ,

permite dete¡minar a relação:
o

s=- r (vr.31)
nrÃ

De modo anãlogo ao cãIculo efetuado em deteção estãtica, obtiverør-se

a) variação de A,_ em função de N_, para n = 8, 16, 32 e cujo gráfico -e

n

apresentado na figura 34.

b) variação de Nr/Ñ em função do número de grãos n, cuja representação

ã in¿ica¿a na figura 35.

c) variação do desvio quadrãtico O' em função do núnero de grãos n (fi

gura 36).
d) percentagem dos casos possíveis pertencentes a um intervalo dado

Ñ't ¡ (fieura 37).

Lembremos que n, nestes casos, não é o número de grãos Por m2 e sim a

totalidade dos grãos que são vistos pela sonda no seu dornínio de contagem. Este últirno

Èem por superfÍcie 1,128 v.! E 1,128 k.
)

o número nãdio de grãos por mt com aËividade de 1 uCi 6 li;#a_'

. 109.

vr.3.3.1

Seguindo-se o mesmo critário que o desvio quadrático relativo de 302

correspoode a r¡m desvio padrão de 15 cps' tem-se:

o - 15 = 67'5 -.'. n = 2o grãos.n'æ

para n - ZO grãos, observa-se com o auxílio da figura 36 que a probabi

lidade associada ê ae 0gZ-

No caso do st6r obt6m-se, como visto em VI .3.2.2., uma equação da for-

ma:

- Cãlculo da .Massa }-ínina -de S-e3lJnento Mar*cglo

onde d 6 dado en milínetros.

P(Ke/ci) - 'oit .u', (vr.32)
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Adnitindo-se diâmetro uniforme de l rrm, uma sequância de con¡agem de
segundos e uma velocidade de 1 m/s para o deslocamento da sonda, obtãm_se:

P = 8,3 xe/cí de stcr,

vr.3.3.2 - Granulome.tria Variada

Admitindo-se areia com diâmetro dr= 0r79 nrnrobtãm-se no caso do stçr,

.114.

or- 138 cps orr= 138/6',

P(Ke/ci) = +
Admitindo-se areia com díâmetro d =

Analogamente

pares de valores

or= 92 cps,

que determínam aproximadamenÈe

Ea de areía neceesária em cada

P(Ke/ci) = -3*

m

o = 92/ã.n

n o 85 para oo- 15 cps

(vr.33)

ao cãlculo desenvolvido em deteção estãtíca, obtem-se trâs

(orr,!åä)

0,l.7 nnn, obt6ur-se:

n=37 Dara o'n

E importante ressaltar que os cãlculos desenvolvidos aplican-se tão so-
mente ãs condições fixadas no inÍcio do capítulo.

m

uma reta e permitem generalizar o cãlculo da masea nÍn-i

injeção. Obtãrn-se desre modo a equação

p(Ke/cit= # o,l , [*r,0, tr]'o.rr'cr. (vr.35)

- 15 cps

(vr. 34)
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cen¡,crrRf sttcas ¡o ce¡¡¿¡. tNcr.rxÃ,vel (t)

- Viga Suporte de Declividade VariávelVII. I

CaracterfsÈicas principais :

CoÍprimento: 20 m,

Largura da mesa: 1,20 m,

Declividade máxima: 0.035 m/m.

A viga foi construída üotalmente em concreto armado protenclido, con

duas nervuras Da parte inferior e uma lage de 0,10 m de espessura constítuindo a n9

sa. Possui Èrês apoíos, o prineíro de cota fixa, dotado de rolete para perrnitir a in
clinação do conjrmto, os dois outros de cotas varíáveis, constiÈuídos por dois naca =

cos hidrãulicos de conando único. os apoios são suportados por blocos de concreto. A

nesa da viga Èem perfurações moduladas para a fixação das estruturas dos rnodèlos expe

rimentais. Ap6s sua construção, a esÈrutura foi subrnetida a provas de carga, con carna

da de areia uni formemen te dístribuÍda, medindo-se as flechas mãxinas nos cenÈros dos

vãos. Os resultados dessas provas estão resurnidos ûa tabela VII-I..

. 115.

DEFORMAçõES MEDIDAS NA VIGA STIPORTE PA¡A DIVERSAS CONDTçõES DE CARGA

cÂRf,a

(Ks/û)

TABELA VII.I

0

87,15

r55,9

L77,9

320,0

ÀPOro 1

0

0

0

0

0

DEFORT,ÍAçoES

(m)

vÃo 1

0

0,1

0,05

012

0,35

APOIO 2

0

0

0

0

0

vÃo 2

0

0,05

0,05

0,05

0,32

APOIO 3

0

0

0

0

0



Durante as experiencias,
condição p¿rra a qual podemos considerã-la

VII.2

Na extremidade de montante do canal construiu-se um reservat6rio de ní
vel constante que, recebendo ãgua das tubulações de distribuição do Laboratõrio, com

vazáo ligeiranente variãve1, permite a alimentação dos ¡¡rodelos em regime permanente .

Neste reservat6río, instalararn-se 32 calhas, perfazendo o comprimento de 58 metros de

soleíras vertentes' conseguindo-se assim menter constante o seu níve1 de ãgua dura¡rtea
realização de cada ensaio.

Alimentação

No interior do pr6prio reservat6río instaLou-se uma comporta plana e

divisor de vazões, gue possibilitam a regulagem rãpida e precisa de uma vazão previa
mente fixada. O excesso da ãgua de alimentação desse reservat6rio 6 recolhido peLas

thas e encaninhado ao canaL de restituição por meio de r¡m ladrão. Na extremidade de

sante, a âgua que eircula pelo modelo 6 lançada em um poço e daf encaminhada tarrb6rn

canal de restituição.

g R""trt"içiq

a sobrecarga na viga não ultrapassou 100 Kg/m,

como rígida.

Com o sistema acima, pode-se atingir uma vazão da ordem de 45 9/s. Pa

ra vazoes maiores, entra em funcionarnento uma bomba de recirculação que recalca a ãgua

do poço de resÈituição para o mesmo reservat6rio cle níve1 constante. Com isso, conse -
gue-se obÈer vazões da ordem de 70 a 75 9"/s.

Ã montante do modelo do canal existe uma caixa metãlica de entrada com

um trariquilizador e uma adufa. Emprega-se a adufa para reguLar a profundidade de ãgua

no canal por ocasião do escoanenÈo em regime torrencial. A jusante do modelo, outra
pequena caixa com uma comporta plana regula seu nível por ocasião do escoanento em re
gime fluvial.

116 .

VII. 3

ples manobra do:,::::ï::åi::: ::ï:,:: :rî:î,(horizon'Èal) 
a'cã 0'035 m/rn' pela

- Iglt.çao da Declividade

Faz-se a regulagem das declividades em uma escala circular de raio i-
gual a 10 m, onde se 1ê, por meio de um nônio, suas variações com aproximação de

0,00001 m/m. Uma vez regulada a declividade, ela 6 verificada com um nfvel de luneta
Kern GK 1, que permite leituras das cotas com precisão de at6 0,1 nrn.

Para essa veríficação, instalaram-se trâs referâncias de nivelamento

um

cg

Ju

ao

sm



ilxas sorrd.arias na víga suporte, distanciadas ð,e 7,220 m r¡ma da outra. Apoia-se sobre
os RRNN uta mira de aço inoxidável, aferida pelo seÈor de Metror.ogia d.o rpr, sobre a
qual são lidas as diferenças de cotas.

A sensibilidade conseguida, por este mátodo, atinge o valor de aproxi-
madânente 01000007 ¡n/n. A existência de trâs referâncias cle nivela¡nenÈo permite tambácr

o conÈrole da flecha que eventualmente pode ocorrer no cenÈro da viga suporte.

VII. 4

vII. 4. I

Medem-se "" .tazões com vertedores de parede delgada. As vazões menores,

até 15 f,/s são nediilas com um verÈedor cle 90o e as maíores ðe L5 L/s, con um vertedor
retangular con contração lateral. 0s dois vertedores forarn previamente aferídos, uti-
lizando-se o È¿mque de aferição do laboratório de Centro Tecnol6gico de Hídrãulica da

Escola Politêcníca da Universidade de São Paulo.

Para o vertedor triangular, a f6rmula obtida pelos dados de aferição 6:

Q = l,zss rr2'451

- Apare thanento para l{edidas

- tL¿ice9._gg_Y"rõ""

. 117.

h - carga sobre a soleira do vertedor (rn),

de onde se deduz o erro conetido no seu emprego durante os ensaios, A menor.ra"ão re-
dida ã de O,5 9./s. A vazão d,e Or5 9.ls corresponde a r¡ma carga h de 4113 rnn sobre a

eoleira do vertedor. Sendo de 0,2 uun o er¡o estimado na nedição da carga, o erro per

centual conetido na medição desta vazão é estimado como segue:

4 - 2,45t ,. Âh - 2,4s! x 0,2 .0,01.19; ÂQ : r,zz
Qh4l,3a

A f6r¡nrla experimenÈal do vertedor reÈangular é:

Q=0,982h1'5oB

e o erro percentual coroe Èido no seu enprego, pata vazão de 10 .C/s é:

Q - vazão (r3/s),

^Q
a

- 1,508 Ah 
,

h
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I'fedem-se as profundidades diretarnente por meio de pontas línimátricas
sobre o canal. As pontas linimãtricas permitem a ieitura de d6cirnos de milímetros, po
rém a precisão da medida estã na dependância de seu ajustamento ao nÍvel dtágua, que

nem semPre pernite atingir essa precisão. Ao longo do modelo escolherarn-se trâs se-
ções para a medição de Y: a primeira a 6150 m da extremidade de montante, a segundae
a terceira a 5100 m e a 10,00 m, respectivamenre da prinreira. As profundidades y ado-
tadas nos cãlculos são as mãdias aritmáticas de trâs profundidades m6dias encontradas
nas seções escolhidas.

Antes das mediçães das profundidades, regula-se a linha dtãgua no cs
nal por meio das comportas de montante ou jusante, de ta1 sorte que essas profundida-
des sejam iguaÍs em todo o comprimento do canal.

- M"g!çr"

1,508 , # =

das Profundidades (Y)

0,00643 .'. ^o =
a

vrr.4.3

Para a medição das declividades construiram-se trâs referências de n!
velanento, de aço inoxidãve1, solidãrias ã viga suporte. Essas referências estão sí-
Èuadas bem pr6ximas das verticais dos trâs apoios e distanciadas ðe 7,220 m uma da

outra. Esses RR NN, foram regulados de maneira a terem exatamente a mesma cot.a quan-

do o car¡al estiver na sua posição horizontaL.

Para uma posição qualquer do canal, determina-se a diferença das co-

tas dos R NN, por meio de um nível de luneta Kern GK I e ura mira de aço inoxidãvel
aferida, operação que perrniÈe apreciar atã dácirnos de millmetro.

A declividade ã dada por:

- 118.

0,6 Z

Medicão das Declividades

em que hl " h3 são as leituras em Írrn, feitas na mira, correspondentes ao RN, . N3 ,

respectivanente e 14.440 nrm ã a distância entre as referâncias do nivelamento.

Para cada posição do canal, uma terceira leitura 6 feita no RNrrobten

do-se o valor hr gue deve ser a mãdia aritmática entre h, e hr. Portanto, temos:

= nr-n,
]-4.440

hz



Desta forma, ã possÍvel verificar a existância de flechas da viga su-

porter guê se presume decorrer de alguma deficiância no funcionamento do sistema hi
drãulíco de regulagem das declividades.

A figura 38 mostra as principais caracterlsticas do canal inclinãve1.

. 119.
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CAPÎTULO \IIII

DETERMINAçÃO DAS TENSõES CRÍTICAS DE INÍCIO DE ARRASTAMENTO

VIIL 1 - Dados ExperímenEais

Em uma sárie de ensaíos determinarm-se as condições de inlcío de ar-
raste para areia de diferentes granulometrias. Divídiu-se a curva granulorn6trica da

areia do rio Santo Antônio em diferenEes fraçães e irrad.iou-se separadamente cada

fração atã atingir a mesma atividade específíca. Consideraran-se os valores abaixo es

pecificados parâ as massas irradiadas e intervalos granuLorn6Èri cos :

InÈervalo de Granulonetria
(rnicrons )

2I0 - 297

297 - 420

420 - 589

589 - 710

710 -1000

1000 -1410

Lzt.

AnÈes de se ínjetar a areía irradiada, deixou-se escoar a água pelo

canal em condições idênticas as que seriaÌ fixadas nos ensaios e por período sufici-
enÈe para se conseguir a estabilidade do leito. A seguir interrompeu-se o escoamenro,

esgotou-se o canal e cavaram-se pequenas trincheiras, na parte centrel do leito, su

ficientes para conÈer 2 gramas de areia radioativa de determinado intervalo granulo-

nétrico. Em cada trincheira de injeção moldou-se e compactou-se a areia radioaÈiva,

úantendo-se em cada ponto de lançãnento condições em condições aproximadanente idên-

ticas ãs anteriores.

Ap6s injeção encheu-se de ãgua o canal, no sentido j us ante-montante ,

co¡n vazão suficientemente pequena para não alterar as condições fÍsicas do leito,
Quando a altura dtãgua sobre cada trincheira era idântica à que havía no escodento
ern regime, fazia-se urna calibração do deteror de cintilação.

Colocou-se cadâ detetor de cintilação, sobre a ¡espectiva trincheira,
e registrou-se a presença de radioatividade proveniente da areia depositada, anotan-

do-se para aquela allura d'água rlma taxa de contagem constante.Sendo a atividade re-
gistrada proporcional ã *assa radioativa injetada, o decráscimo da taxa de contagen

llassa lrradiada
(gramas)

2t
35

52

76

84

102



observado durante o ensaio sõ poderá ser atribuido ã diminuição da quantidade de
grãos atívos que estão sob a esfera de influência do detetor. Em outras palavras,
a diminuiçao da taxa de contagem indicará que houve movimentação de determinado nú
mero de grãos ativos de granulometria bem determinada.

As radiações de natureza corpuscúlar e eletrornagnática emitidas pg

los grãos de areia radioativa são captadas por um cintilador composto de cristal
de NaI(Tl) e de uma fotomultiplicadora. Certos materiais, chamados comumente defós
foros, emitem luz quando absorvem radiação nuclear. Quando deterninada radiaçãopr:
duz uma cintilação, grande parte da Luz enitida ã encaminhada ao fotocatodo de uma

vãlvula fotomultiplicadora. Essa luz provoca a emissão de eLãtrons que serão em se

guida multiplicados no interior da fotomultiplicadora. 0s elltrons são recolhidos

Por um anodo, produzindo um pulso de corrente que dã origem a um pulso de vol¡agem
na entrada de um pr6-amplificador. Ap6s a amplificação, o sinal passa por um dis
criminador de pulsos, que 6 o sistema destinado a selecionar e dar forma ao sinal
para que o mesmo acíone um contador el-etrônico. Esses pulsos podem ser contades e

registrados em forma de gráficos, ou atrav6s de leituras en intervalos de teurpo.

Terminada a calibração, movimentaram-se adequadamente as comportas

de montante e jusante para que a água escoasse lentamente pelo canal atê atingir
as condições de ensaio.

Para facilitar os cãlculos e o desenvolvimento da experiência, clag
sificou-se a areia radioativa injetada no canal em trâs categorias conforme especi
ficado no quadro abaixo.

CARACTERÍSTTCAS DA AREIA RADIOATIVA

L22.

CATEGORIA

I - AREIA GROSSA

II . AREIA T'6OTE

ÏNTERVALO DE

GRANULOÞIETRIA

(microns)

III- AREIA FINA

1410 - 1000

1000 - 710

Tot*ut*

7L0

589

420

297

589

420

297

2LA

CORRES

dga

dgg

dls

dsz

dtg

d,r

P0srç40

TRINCHEIRA

dgg

dls

dsz

dtg

d,
¿+

dt

INJEçÃO

DA

DE

A1

A

Bt

B

ct

c



dn'= 920U

Mantendo-se constante a declividade do canal (010005 m/m) e as

sições dos detetores sobre cada trincheira, realizar¿rm-se ensaios com diferentes
zões e diferentes tempos de escoarnenÈo, para deÈerminar as condições de inÍcio
arraste da areia do rio Santo Antônio.

Os valores de do " d90,

d_ = 5B0U
m

Em cada ensaio mediram-se diretanente as alturas dtágua com o auxf
lio das pontas lininãtricas colocadas sobre o canal. Escolher¿tm-se tarnbem, tres se

ções ao Longo do canal experimental para se medir a vazáo s6lida: a prirneira, situa
da a doze metros ã montante da caixa cle amostragem, na posição correspondente ã ttig
cheira Ar; a segunda, a cinco metros da prineira, na posição jusante e na posição
correspondente ã trincheira C, I ã terceira a cinco met.ros da segunda, na direção!1
sante. Anotaram-se periodicamente, os valores das alturas dtágua, em cada seção p"
ra se constatar possíveis variações ocorridas durante os ensaios.

Abriram-se trincheiras no centro do canal para que os efeiEos de

borda e de radiação espalhada fossem evitados. Como medida complementar, colocar¿m-

se colirnadores de chumbo na extremidade sensfvel dos cintiladores, evitando-se a in
fluância da radiação refletida nas paredes e no fundo do canal.

No formulismo matemãtico, chamou-se T_ a tensão crítica de início
o

de arrasÈanento de um grão de areia, de diãmetro d, e Td a tensão tangencial que

a coluna dtãgua exerce sobre esse grão.

.L23.

da areia do rio Santo Antônio são:

cou_rçoEs pA PRTUETRA sER

Yazão líquida tl = 12 !./s,

Declividade do canal J = 5 x 1O-4 m/m,

Altura dtãgua no canal , ern regirne, [l = 5,L2 x 10-2 m,

Largura itil do canal L = 0,910 m,

Ãrea da seção, S = 4,6 x IO-2 
^2 ,

Perlmetro molhado, P = 1r00 m,

Raio hidrãulico (RH = S/P) = 4,6 x 10-2 m,

lelociclade *ãdia do escoamento (\¡ = Q/S) = 0,26 mf s,
Coeficiente global de rugosidade (de Strickler) do leito,
K" = 91,

K = Q/s R,,2/3. ,r/2,s '' H

Coeficiente de rugosidade (de Strickler) do rnaterial de fundo

K, = 8613,

t,-26r
^r - (deofrc-

po-

va

de



As taxas de contagem provenientes da radioatividade dos grãos
areia pernitiran verificar que:

Temperatura da ãgua no decorrer dos ensaiosr lBoC,

Viscosidade cinemãtica da ãgua para t = 18oc,v = 1,o7xl0-6 ^2/",
Núnrero de Reynolds do escoamento (R" = VH/v) = LrZ4.IO4.

a) toda a areia da categoria III havia sido deslocada
ras C e Cri

b) pequena quantidade de

da da trincheira B;

c) nenhuma quantidade de

da das trincheiras A

A partir destes dados foi
SEDIMENTOS DA

.L24.

d
max

d
max

areia da categoria II havia sido rernovi-

1410u , d
m1n

dgg ' dmin

Tr.41o ' 1o ,

T <T
1000 o '

d = 1000u, d .max m1n

areia da categoria I havia sido desloca-
e A-.I

possível escrever as relações abaixo.

CATEGORIA I

1000U,

dg¡ '

d*o = dgg '

Tlooo' to '

das trinchei

de

Èrincheira A,

tTlotto

SEDI¡{ENTOS DA CATEGORIA II

d
m¡.n

E 7L0U ' Ërincheira A

= dlg '

d r 710u.
max

dr.* = dlg
.?(r' 710 'o

t589<r
o

d E 589u, d B 420u,max m¡-n

dr"* - dsz' dri. = dtg '

d--, t 589u, trincheira B-m1n --:------- -1

dBd-^'m]-n 5Z

Ërincheira B



1589 
" 

1o'

Í42o' Ío'

SEDIUENTOS DA CAÎEGORIA III

d = 420unãx

d*o - d19 
'

T 
4zo 

> ro ,

tz97' 'o ,

d = 297u.
max

d. = 297umln

d = d.mtn 4

Levando-se em conta que a perda lotal de energia do escoanento deve

se ao aÈrito com as nargens, as irregularidades de fundo ("ripples", dunas, antidu -
nas) e ao ÈrabaLho gasto para deslocar os grãos de areia, e seguindo-se a orientação

de quesnel(12), calc,rla-se a ínclinação J", da linha de energia pela equação:

Q K 3t2
J^ = ¡.(,.,1-¡.1---9-¡-' ,'ì

max

"2g7'

'zLo'

.125.

d,
4

T
o

d -210u -man

drír, = dI

trineheira C,

T
o

onde

trincheira C

9"/s a 3O 9./ s,

q É a vazão lÍquida total,
Q" 6 a vazão lÍquida que existiria se as paredes laterais fôssern

idênticas ao fundo do canal,

E difÍci1 determinar a relação (Q"/Q). Nos casos de vazões entre l0
este valor variou de 0,86 a 0,96, com erro relativo da ordem de 82'

lglPIçoEs pA sEcuNpA sÉRrffi

Vazão líquida Q = 15 0/s,
Declividade do canal J = 5 x 10-4 m/m,

Altura d'ãgua no canal em regime Iì = 6,05 x 10-2 m,

Largura útil do canal L = 0,895 rn,

Ãrea da seção S - 5,4 x lO-2 12,
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Perímetro molhado P = 1,02 m,

Raio hidrãulico (R" = s/P) = S,Zg x 10-2 m,

Velocidade m6dia do escoamenro (V = Q/S) = 0,2g rnls,
Coeficiente global de rugosidade (de Strickler) do leito K"= g5,2,
K = 88.15s - 2/3 tlz
K" = Q/S.RH .J

Coeficiente de rugosidade (de Strickler) do ¡nateriaL de fundo Kr=g6B,

__ 26
. {dro), /,

Inclinação da linha de energia J. = 4,61 x 10-¡ ¡n/m,

OK
J = J(+-). (-=!-¡'i '
EUÃ 'r

Temperatura da ãgua no decorrer dos ensaios - 20oC,

Viscosídade cinemãtica da ãgua v = 1,01 , 10-6 
^2/s,

Núrnero de Reynolds do escoanento (R. = VH/v) = L,66 x LO4.

As Eaxas de contagem registradas nos indicadores radioativos permiti.

a) Todos os grãos de areia da categoria III havi a¡n siclo removidos das

trincheiras C e Cr,

b) Ta¡nbén havia sido removida toda a areia da categoria II , perten -
cente ao intervalo granulom6trico (420 - 589)p, injetada na trin-
cheira B.

c) Quase toda a areia pertencenle ao intervalo gianulom6Èrico
(589 - 710)¡, da categoria II, injetada na tríncheira B, pernane-

ceu no ponto de injeção.

d) Pernaneceram nas Èrincheiras A e A1 todos os grãos de areía radio
aÊive perÈencentes a categoria I.

Estes resultados permitiram escrever as relações:

SEDÎMENTOS DA CATEGORIA I

r¿lfn concluír que:

d = I410u .måx

d*"* = d9g!'

d
ml'n

dnln

= 1000u,

= d93u '

trincheira A,



" l4lo '"o '

t looo 
t"o'

dr"* - l00OU, drir, - 710U, tríncheira Â

d = d^^ ' d Ènax yJ rnln d73'

t looo "o '

" 7ro "o

SED IT'ÍENTOS DA CATEGORIA II

d_-_- = 710U' d = 569U, Èrincheira B-Et¡u( mrn - t

d = d-^ ' d Éd--.n¿ut tJ mrn 5z

r 71g >' 1o'

.L27.

T 5g9 tto'

d =589u,mâx

d =d-^, d =d--'max J¿ llll.n 19

15g9 tto'

d = 420u, trincheira Bm1n

' 420 tTo

SEqTì5EÌ{TOS DA CATEGORIA III

d.-... = 42OV' d = 297V, rrincheiramax mrn

dro = drru' drir, = d4! '

1 lrzo )to'

cl



'2g7"

d = 297u-
max

d
max

r zgl

d4'

tto t

t2rot'

d
m1n = 210U, trincheira C

co¡r¡rçõ¡s DA TERcErna sÉnrn DE ENsAros

Yazão líquida Q = 18 g,/s,

Declividade do canal J = 5 r 1O-4 n/m,
Altura d'ãgua do canal em regime H = 8,4 x 1O-2 rn,

Largura útil do canal L = 0,895 m,

Ãrea da seção S = 7 ,5 , LO-2 ^2,
Perímetro molhado P = 1,06 m,

Raio hidráulico (RH = S/P) - 7,L x 10-2 *,
Velocidade m6dia do escoamento (V = Q/S) = 0,24 mfs,
Coeficiente global de rugosidade (de Srrickler) do leiro,
K =63

s

K, = Q/s 'R2/3 'J'/",

dri., = dt 
'

.128.

coeficiente de rugosidade (de srrickler) do material de fundo,

K, = 8613

As taxas de contagem registradas nos indicadores radioativos per
rnitiran concluir que:

Inclinação da linha de energia

Temperatura da ãgua no decorrer
Viscosidade cinemãtica da ãgua

I'lúmero de Reynolds do escoamento

a) Toda a areia das categorias III e II, haviam sido removidas

das trincheiras C, Cl e B, Brr respectivamente.

b) Somente pequena quantidade de areia injetada na trincheira
havia sido removida.

J
e

dos

V=
R

e

= 4,56 ,. 1O-4 m/n ,

ensaios t = 20oc

1,01 x to6 
^2/'"',(vH/v)=1,90x104.

A



r¡'a l,

c) A areia injetada na trincheira Arr

Estes resultados permitiram es crever,
as seguintes re lações:

dr"* = 1410U,

dto = d9g '

t l4ro ' "o ,

tloootto'

dr"* = 1000U,

dr"* = d93 '

Troootro'

r 710tro'

1ro

não sofreu des locanento.

para a areia da catego-

trincheira A_I
d .n = 1000¡-r,

drin = d93'

drrr, = 710u,

drio = d73 '

Vazão lÍquida Q = 21 9/s,
Declividade do canal J = 5 x l0-4 m/m,

Altura drãgua do canal em regime H = 10,4 ,, 1O-2 *,
Largura útil do canal L = 0,895 m,

Área da seção S = 9,3 x lO-2 
^2,

Perlmetro molhado P = I,10 m,

Raio hidrãulico (R" = S/P) = 3,5 r 10-2 r,
Velocidade m6dia do escoamenro (V = Q/S) = O,Z3 nls,
R, = 52,2

Coeficience global de rugosidade (de Strickler) do material de

fundo K. = 86,3,

Inclinação da linha de energia J = 4,49 x 1O-4 ¡n/¡r,

Temperatura da água no decorrer dos ensaioó È = 20oC,

Viscosidade cinemãtica da ãgua = 1,Ol * Lo-6 *2/s,
Núnero de Reynolds do escoamenÈo Re (V H/v) = 2,3 x IO4.

Nesta s6rie de ensaios observou-se que:

a) Cerca de 502 da areia injecada na trincheira A' havia sofrido
pequeno des locamento;

b) Toda a areia injetada na tríncheira A, havia se deslocado;

CONDI

trincheira A
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c) Todos os grãos de areía das categorias II e III, injetados nag

Èrincheiras B, 81 e C, C1, respectívæente, -haviam sido rnorri -
dos ,

Assin, as desigualdades antêriores (no caso da areia da categoria I)
pâs8a a 6er ss seguintes:

dr"* - 141OU, dr.o - 1000U, triocheira A,

1 ,*ro ) 1o'

f > f ^.t000 e

A tensão de arrastamento, a parÈir da qual se deteÈou pequene vazáo a6

rida.foi ¡ - o,225 x Lo-3 glø2, correspondenre ã vazão de rL r,le. Adni tiad¡r -ae co¡no

pouco provãvel o fato desÈe transporte ser de irnportância para os grãoe superiores a

297lt (cujo diânetro correspondente da curva granulorneËrica é aO), as desigual<ladee
precedenÈes podeu ser escritas cono se sègue:

I > 2,25 x Lt-3 glø2,
2t0

t > 2125 x LO-3 g/ør2 ,
297

r < 2'25 x LO'3 zlc,*z, 1
. b20 I_? _1

1 2,56 x10"<r < 2,25\ LO-"'
t.-->2,56x10-3,el"r2, j 

b¿q

,20

r sse ( 2,56 x to-3 zlcø,z, I
l-a-i

_â " I 3,02 xlo-3." rr, < 2¡56 x lo-J,
r > 3,02 x 10 ' Zlea-, I589

. ,ro . 3,02 x 10-3 Zlmz, 1| 4,70 x10-3<T < 3,02 x 19-3,
' I ?rot > 4, 7 x I0' S/"t- ' -17t0

r < 4-70 x to-3 ,t..2, Ilooo ! _2 _i
_,, " | 6,20 x 10 " . " , o o o. 4,70 x L0 ' ¡

T > 6,20 x 10 ' elcr-, It000

r < 6,20 x 1o-3 elc.z, 1lr+to I -? -2
1 > 7,02 x 10-3 el.2' ) 

7',O2 x!O-3 t' ,*,ot 6',20 x 1O-3'

ll.l0



Supondo-se que os valores de To sejam pouco diferenÈes da nédia

arignética dos dois mernbros das desigualdades anteliores Èem-se:

-? nt > 2,25 x 10 " elcn' ,297

- --3 ?.r E 2,4O x 10 - B/crn- ,420

-1 2r = 2,79 x 10 - Elcm- ,s89

f = 3,86 x 10, e/cn7t0

2r = 5,45 x 10'slcn
t000

-1r = 6.61 x 1o-r Èl en¿ ,l4¡0

..''.

rnensioaal

rastados.

.. 131.

Ê = /= 9flI .¿ levando-se em conÈa o diâneÈro rnédio dos grãos arô 11,6 v -rn

Calculou-se o coeficiente A da f6rmula, to o A(Yr-Y) dr, e o ad!

Os resultados obtidos foram:

a É 11 Lls,

a E 12 9"ls '

a = 15 I'ls,

Q - 18 9./s,

Q = 21 I'ls,

A = 0,053,

A = 0,040¡

Q ' 22 I'ls '

A = 0,033,

A - 0,032,

ÊsÈes valores nostraram boa concordância quando conparados coro

d
ó

d
0

d
ô

d
ô

d
o

d-õ'-

- o,26t

= 0,43;

A É 0,031,

A = 0,032

0,067;

1,00;

1,53;

2,50"
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que forsn apresentados na figura 39 (Grãfico de shields, en cuj as ordenadas loga -
rítnicas tem-se o valor de A e nas abcissas, tarrbén logarÍtmicas, o .rrto, $).

VIII. 2

tU - a distribuição da tansão de arrastatrento en uma seção trane-
versal n¡6di a d.o canal;

to - a tensão de inÍcio de arraste dos grãos com diãnetros cønpre
endidos entre do e dl;

n - percentagen em peso dos grãos de granulonetria do - d' isto
ã, grãos cujos diârnetros estão compreendidos enÈre os valo -
res do e dr. n 6 determinado a partir da curva granulornã -
Èri cå.

Admitindo-se o leito fo¡mado epenås pot grãos de diAmetros percen
centes ao intervalo do- dl, a v azão sól.ida total ã representada pela equação:

L sl2
,f x{to- ro) . dx

x=o

onde I representa a largura do leito no ponto onde rO ã naior que to. Corao n 6
a PercenBagen em peso do intervalo granulomãtrico considerado, pode se escrever a

equação:
9- zlz

i¿_¿ Èn .f r{tu- To) .dx
'o '1 o

Procedendo-se de maneira anãloga para cada intervalo de granulorne
tria dr- dZ, ðZ- d3,.... drr:I- drr, pode-se cobrir toda a curva granulomãtrica da

areia estudada. A v azão s61ida total de arraste será igual ã sona das vazões s61i
das parcÍais.

O =Xo.'s .'s

I!p.t."" Utiti""ar ".
Para o cãlculo da vazão sólida consider:¡m-se:

VIII.3 -

Para verificar¡nos se eram coerentes as vazões parciais de arragte,
calculadas con auxÍlío dos valores experimentais d.e To e as determinadas em labora

Comp ar açao Com Resultados 0btidos Pelas Medidas Diretas Convencio

nais,
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t6rio por processo de separação granulométrica e pesagem, - procedernos da seguinte må,
neira:

Com vazão líquida de 2L !,/s e declividade de 0,0005 n/n, a v azão
s61iaa oË¿ia torar da areia retida na caixa de coreÈa d.e anostras foi de 1641,12
græas/horannetro' As vazões s6lidas parciais.registrad.as e os interval0s granul0nã
tricos correspondentes estão represenËados na tabela VIII-1.

TABELA VIII-I

VAZÃO SÕLIDA oBTIDA PoR MEDIDAS DIRETAS coNvENcIoNAIs

.r34.

(nicrons)

1000<d<1410

710 < d< 1000

589 < d< 710

420 < d< 589

297 < ð,< 420

2IO < d.< 297

L49 < d< 2LO

VAzÃo SõLIDA

(g/hx¡n)

A seguir, ad¡nitindo-se que a vazão s6lida parcíal relaÈiva a cada
íntervalo granulornétrico fôsse igual ao correspondente valor experírnental apresenta
do na tabela vrrr-l, caLcularan-se os valores de To, A 

" $ nrr" cada cat"goriaJ
grão. O5 resultados foram representados na tabela VIII-2.

Colocãrdo-se os valores ae a e $ em grãfico de Shields os pontos
corresPondenËes fican aci¡na da curva, mostrando claramente que houve movirnentação
dos grãos de areia' comparando-se os valores calculados e experinentais de to, ob-
aervou-se gue em qualquer intervalo granulonãtrico esÈudado os príneiros'são supe-
riores aos segundos ' Na Ëabela vrrr-3, åpresentar¡os a diferença percentual, para
cada f ração granulométrica considerada.

L6,74

385,98

384,30

666,24

L25,82

57 ,06

4 
"98

PERCENÎAGEM EM PÊSO

DOS GBÃOS ARRASTADOS

L,O 7.

22,0 Z

23,0 Z

39,7 Z

8,42

L,7 7"

L64L ,L2
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À
vaI,oREs cAtcIILAÐos ÐE ro, A e i- CONSIDERÂNDo-SE 0S VALORES

ExPERrlrEtcrAr s on v¡zÃo sõLrDA.

-. -210,00x 10 -< d <14,10x10
_, _,

7,10x10-<d<10,00x10-
-n -25,89x10'<d<7,10x10
-2 -24,20x10 - <d< 5,89x10

-r, -22,97xL0 '<d< 4,zoxLo

2,1ox1o-2 < d < 2,97xLo-2
_. _2

1,49x10'< d< 2,loxlo

d (cn)

. 135.

d (qn)
m

-t12,05x10 -

8,55x10'

6,50x10 '

5 ,04x10 "
-,3,59x10 -
-t2,54x\O

-t1,80x10 -
2,90 x 10 "

2,12 x l0 '

CO}ÍPATAçÃO ENTRE OS VALORES DE

MENTE.

0,045

0,048

0,049

0,050

0 ,053

o,068

o,072

TABELA VIII-3

2,90

1,80

1,30

0,80

o,52

0 ,30

o,20

10,00x10-2 < d < 14,t0x10-2

T,Ltx\o-2 < d < 10,ooxlo-z

5,89x10-2 < d < 7,1ox1o-2

4,zoxLo-z < ð < 5,89x10-2

2,97xlo-2 < d < 4,2oxlo-2

2,1ox1o-2 < d < 2,97xLo-2

1,49xlo-2 < d < 2,1ox1o-2

d (cn)

1 OBTIDOS POR CÃI.CULO E EXPERIMENTAI-
o

.;"#,-j-;..,"¿
I

cArcIJt.AÐo I EpERTIENTAL

_â
9,22x:.1 '

-â
7 ,O3x10 '

_ã
5,24x10'

4,t7xlo'

3,09x10 "

-,1z,goxL}'

2,42xLO'

-â6,61x10 '
-â5,45xIO -

-23,86x10 '

2,79x!0'
-â2,4ox1o -

2,25xLO'

39,s Z

30 ,8 Z

35,7 7.

48,0 z

28,7 Z

28,3 7.



Em outro tipo de estudo comparaÈívo cons ider ar¿ûr-se correÈos os va-
lores experimentais de To' e para cada fração granulornátrica calcularan-se as va-
zões s6lidas de arraste, adnitindo-se vazão líquida de 1g l,/s e canal com declivi
dade de 010005 rn/ur. Os valores das vazões s6lidas parciais, calculados e medidos di
ret¿nente estão representados na tabela VIII-4.

TABELA VIII-4

ccE.fpAR¡,60 ENTRE OS VATORES DA VAZÃO SóLIDA OBTIDOS pOR

CALCULO E EXPERIMENTAI.¡ÍENTE.

INTERVALO GR¡,NUI,O}d ÎR IC O

d (cm)

10,00x10-2 < d < 14,10x10-2

7,l0x1o-2 < d < 10,00x10-2

5,89x10-2 < d < 7,loxto-z

4,ZOxtO-z < d < 5,89xlo-2

2,g7xLO-2 < d < 4,zox\o-z

z,loxlo-2 < d < 2,g7xLo-2

l,4gx\o-z < d < 2,1ox1o-2

._ 13ó.

VAZÃO SõLIDA ¡GDIDA

GRAI,fAS / HORA

TOTAT

0 ,60

49,4s

133, l4

2I5,56

149,48

49,2O

24 ,62

0s resultados mosÈrarãr que existem alguns desvíos locais mas as va

zões sõlidas globais, calculada e medida diferem de aproxirnadarnente 102. Esta pe-
quena diferença, a nosso ver, era suficiente para justificar o prosseguímento dos

Èrabalhos "in situtt, medindo-se diretanente a v azáo s6lida de arraste nos cursos

dtãgua con a tecnologia desenvolvida.

VAzÃo sõTÐA CALCULADA

GBAMA S / IIORA

0,10

60 ,30

138,37

226,70

168,41

58,46

30,99

622,05 683 ,33



CAPÍTULO IX

ü,1 - Considerações Iniciais

Utilizan-se frequentemente partÍculas de vídro nas investigações do
comPortamento da areia e do silte. Por serem diferentes as angulariclades, arredonda-
nentos e esfericidades dos grãos de areia e de viilro, ernbora pertencentes ao mesmo ir
tervalo granulom6trico e tendo o mesmo peso especffico, as condíções de inÍcio de ar
raste e o subseqüente des locamento ao rongo do reito poderiarn ser diferentes.

Progræararn-se ensaios de laboratório para esÈudar o conportamento dos
dois tipos de gräs mantendo-se em cada s6rie cle ensaios as mesmas condições fÍsicas
e hidrãulicas.

No mesmo canal cavaram-s e trincheíras, separadas enÈre si pela distân-
cia de rm netro. rnjeÈaram-se em cada t¡incheira, arternadamente, grãòs de areia e
de vidro. o peso especlfico dos grãos de vidro era ð,e 2,653 g/crn3, diferind.o em ape-
nas 0,27, do valor do peso específico da areia utilizada nos ensaios.

IX.z - Dados Experimentais

Analoganente, cono descrito no eapÍtulo anteríor, dividiu-se a curva
granulon6trica do vidro em diferentes frações. rrradiou-se cada fração separadamen
te para se obter a mesma atividade específica fínal.

Injetaran-se em cada tríncheira, alternadamenÈe grãos de areia e ¿e vi
dro. Ern cada duas trincheiras seguidas eolocaram-se grãos pertencentes ao mesmo.in
Èervalo granulomãtrico.

Analogamente ' corno descrito no capítulo anterior, posicionara¡-se dete
tores de radiação sob cada trincheira e realizaram-se as calibrações necessárias.

Mantendo-se aproximadanente as mesmas condições experimeatais dos en-
saíos realizados com os grãos de areia natural realizararn-se novas séries de ensaios
de determinação das condições iniciais de arras Èamento dos grãos de areia e de vidro,
de mesmo peso especÍfico e granulometrico,

cot{p1çoEs pA PRr¡{E IRA SÉRIE

Vazão lÍquida a. - L2 f./s,
Declivídade do canal J = 5 x l0-4 ¡n/m,

.r37.
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Altura d'água no canal em regime tl = 5,25.10-2 n,
Largura útil do canal L = 0,895 rn,

Ãrea da seção S = 4,7.L0-2 
^2,

Perínetro ¡nolhado P = 1,00 m,

Raio hidrãulico (RH= SIP) = 4,7.10-2 m;

Velocidade n6dia do escoamento (V = q/S) = 0,25 m/s,

Coeficiente global de rugosidade (de Strickler) do Leito K" = 89,6,

x = Q/s.n. -.rt12.s ' H'-
Coeficiente de rugosidade (de Stríckler) do ¡raterial de frmdo K.=8613,

26
^--.---]-r, 

{aro) , /,

Temperatura da água no decorrer do ensaio t = 20oc,

Viscosidade cinemãtica da água v = 1101 ,. 1o-2 .t2ls,
t

Número de Reynold.s do escoãnento n" = (\\i/v) - 1,32.10-.

0s resultados obtídos com esta primeira sãrie de ensaios permitiram es

labelecer que:

a) os grãos de vidro perÈencentes ã fração granulornéÈric a (2Lo - 297)v

foram os primeiros a serem movimentados, dando inÍcio ao arraste;
b) houve uma defasagem nádia de 20 rninutos entre a rnovimenÈação -'dos

grãos de areia e de vidro, pertencentes ao mesmo interv¿lo granulo-

mátri eo;

c) não houve movimentação de grãos com diârnetro superíor a 2971t.

A segunda sárie de ensaios, obedeceu as condições abaixo especificadas:

CONDIçõES DA SEGUNDA SÉRIE DE ENSAIOS

Vazão líquida q = 15 1./s'

Ðeclividade do canal J-5x 10-4m/n,

Altura d'água no canal, em regime, H = 6,80.10-2 *,
Largura útil do canal L = 0,895 m'

Ãrea ila seção S = 6,1'10-2 *2,
Perlmetro molhado P = 1,03 rn,

Raío hidrãulico (R,,= S/P) = 5,9'1g-z t,
tt

Velocidade rnédia do escoamenÈo (v = Q/S) = Q,24 m/s,

Coeficíente global de rugosidade (de SÈrickler) do leito K" - 85,2,

Coeficíente de rugosidade (de Strickler) do maÈeríal de fundo

K. = 86 ,3,

Te peratura da ãgua no decorrer dos ensaios = 18oC,
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--)Viscosidade cinematica da agua V = 1,07 x I0 - cm/s,

Núnero de Reynolds do escoamento n" = (vH/v) = 1,59 x 104.

Nesta série de ensaíos observou-se que:

a) grãos de areia e de vidro, pertencentes ao intervalo granulom6tri-
co (297-420)y deslocaran-se de sua posição inicial;

b) os grãos de a¡eia ini ciaran set¡ movimento, eor rnédia, 16 minutos a-
p6s o inÍcio do movimento dos grãos de vidro;

c) grãos de areia e de vidro, pertencentes ao intervalo granulorû6tri-
co (420-589)u t anbã¡n sofreram deslocamento;

d) os grãos de vidro novimentaran-se cerca de l0 minutos antes dos

grãos de ateia pertencentes ao rne smo intervalo granulornãtri co.

Ern uma terceira série de ensaios utiLizaran-se novas condições,

Vazão líquida q = 18.f,/s

Declivídade do canal J= 5 x 10-4rn/m,

Altura da ãgua no canaL em regime ¡1 = 8,4 x 1O-2 rn,

targura útil do canal L ' 0'895 rn'

Área da seçãô S = 7,5 ^ Lo-2 m2,

Períruet.ro molhado P - 1,06 m,

Raio hidrãulico (R"= s/P) = 7,1 " 10-2 m,

Velocidade rnádia do escoamento (V = a/S) = 0,24 n/s,
Coeficiente global de rugosidade do leito K" = 8215,

Coeficiente de rugosidade do naterial de fundo K. = 86'3'
Teñperatura da água = 19oc,

Viscosidade cinenãtica da ãgua v = 1,04 " 10-2 c*2/s,

Nú¡nero de Reynoltls do escoamento n"- (vH/v) = 2,I x LO-4.

A anãlise dos resultados mostrou que os grãos de vídro Pertencenges ao

intervalo granulornétríco (589-710)U iniciaram sua rnovinentação cerc¡ de 5 mínutos an

tes dos grãos de areia de igual granulometria.

CONDIçõES DA QUARTA SÉRIE DE ENSAIOS

Y"rie rlquida q = 21 9./ s,

Declividade do canal J = 5 x 10-4 rnlrn"

Altura d'ãgua no canal em regime H = 10,6 * 10-2 rn,

l,argura útil do canal L = O':?t 
Ï'

Área da seção 5 = 9'3 x 10 - rn-,

perímetro molhado p = l,l0 m,

lgMCoES pA rERcErP"a sÉRrffi
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-7Raio hidrãulíco (\= S/P) = 8'5 x l0 - m,

Velocidade nédia do escoamento (v = a/s) - 0,23 rn/s,

Coeficience global de rugosidade do leito K" - 8113,

Coeficiente de rugosidade do maÈerial de fundo Kr - 85,7,

Temperatura da ãgua = 2ooc,

Viscosidade cine¡náÈica da ãgua v = 1,01 " 10-6 t/s,
Nú¡nero de Reynolds do escoamento Re = (VH/v) = 2,2, :ro-4,

Na quarta s6rie de ensaios observou-se que ægrãos de vidro Perten -
centes ao íntervalo granul-ornótri co (710-1000)p movimentaram-se cerca de 5 ¡ninutos an

tes dos grãos de areia de mesma granulometria.

CONDIçõES DA QUINTA SÉRIE DE ENSAIOS

Vazão lÍquida q ' 22 9"/s,

Declividade do canal J =5 x 10-5¡n/m,

Altura d'ãgua no canal ern regime ¡¡ = 1112 * 10-2 m,

Largura útil do canal ¡ = 0'895 m,

Ãrea <la seção 5 = 9,8 ' Lo-Z *2,
perlmetro molhado p = l,l2 m,

Raio hidráulico (R"= s/P) = 9'O x 10 ' rn'

Velocidade mãdia do escoamento (v = a/S) = 0,23 m/ s,

Coeficiente global de rugosidade do leito K, = 80,8'

Coefieiente de rugosidade do ¡raterial de fundo K, = 86,3'

TemperaÈura de ãgua = 2OoC,

viscosidacle cinernárica da ãgua v = 1,ol x 10-6 rn2/s,

Número de Reynolds do escoamento Re - (vH/v) - 2,3 x LO-4 '

sob estas condições, observou-se que os grãos de vidro PertencenÈeg

ao intervalo granulornÉtrico (1000-1410)U coneçaram a ser arrastados cerca de 5 ni-

nuÈos antes dos grãos de areia de ígual granulometría.

Levando-se em conta que' em todas as séries de ensaios realizadasros

grãos de vidro pertencenees ao intervalo granulon6trico (210-f410)U iniciaran sua

movimentação antes dos grãos de areia de igual granulometria, prograrnarâm-se novos

ensaios para verificar o corìpottamento do transporÈe s61ido destes dois rnateriais ,

em ohservações realizadas a curto e a longo prazo'

Inicialmente utilizou-se o método de integração no espaço para rnedir

o transporte sólido de grãos de areia e vidro moido e estudar seu comportamento em

função do Èempo de escoamento.

Vimos que uma partícula deslocando-se em fundo rn6ve1, geralmente al-

terna perÍodos de movimento com perÍodos de repouso em que ela permânece Parada en

tre ouÈras pertfculas ou então abaixo delas. Flequentemente os períodos de repouso
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são naiores do que aquêles em que a partÍcula se movimenta.

Comparando-se os valores das velocidades n6dias de anrbos os tipos de

Èraçadores pode-se analisar seu comportamento. Lenbramos que s6 faz sentido falar o
velocidade média de deslocamenÈo de uma partÍcula quando esta velocidade for defini
da ern relação a um interval.o de tempo suficientemente gran¿le.

Quando se consideram simulÈaneamente vã¡ias partlculas em movinento,

isto É, urna núven de partículas, as velocidades médias de canrinhamento de grãos que

tâm o mes¡no diâmetro e forma tenderão a ser uniformes ã medida que o intervalo de

observação se torne cada vez maior.

Ã vazâo s6tí¿a 6 calculada nu l tip 1í cando-se o valor da velocídade mã

dia de caoinhsmento dos grãos pela s"ção mãdia do fundo onde se processa o movimen-

to de arraste, Ern aplicação prãtica do m6todo de integração no espaço, determinou -
Be a concentração dos traçâ.dores de areia e de vidro em diversas seções a jusante da

de lançamento, eur díferentes intervalos de Èempo. Sendo D a distância da seção de

lançæento ã seção onde se mede a concentração dos traçadores radioativos e È = t1'
Ë2..,.. - t' os tempos (contados a partir do lançarnento) em que foram èfetuadas as

nedidas, obteve-se a função

c. - f (D,t),

represenËada na figura 40, onde se conpara a dispersão dos doie traçadores ao longo

do ca¡ral. As leituras des concenËrações obtidas com o canal funcionando con r¡ma va-

zão de 18 i/s, durante duas (2) horas, são comparadas com as obtidas quando o teÍPo

de escoarieato 6 aumentâdo para quatro (4) horas. As leituras obtidas con um escoa -
mento de duas (2) horas mostram que as concentrações de vídro são ligeiraroente suPe

riores ãs concentrações de areia e que este comportamento se mantãm ao longo do ca-

nal. As leituras obtidas com o escoaltento de quatro (4) horas mostrâm que nos pri -
rneiros Èrâs (3) metros, a partir da seção de lançå¡nento, as concentrações de vidro

são Superiores ãs concentrações de areia, mantendo-se depois concordantea. A esPes-

sura nédia de vid.ro, re¡novida da faixa de injeção, foi aproxirnad øente 2,4 crn durag

te quatro (4) horas de escoamento. No caso da areia, observou-se urna remoção de 2,1

cm. pareceu-nos que a quantidade de t.raçador que deixou a seção de lançamento esÈa-

va correlacionada com a configuração do leito (plano, dunas ou antidunas). observou

Se tamb6m, na sãrie de ens¿íos de qu¿tro (4) horas de escoamento, que âs dunas for-
nadas nantinham um aspecto praticamenËe uniforme.

Malgraclo as irregularidades observadas ern relação a disrribuição lon

gíCudinal dos Èraçadores de vidro e de areia, obtiveram-se velocidades de propaga -

ção do centro de gravidade das nuvens ativas bastånte regulares (figura 4l). A veto

cidade do cenÈro de gravidade de cada distribuição calculada entre duas deteções ccn

secuEivas, pode ser diferente da velocidade *6dia correspondenle a uma s6rie de en
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saios. Torna-se necessário multíplicar as deteções para obter-se um número suficien
temente grande de pontos que possam ser considerados repres entativos.

Para o cã1cu1o ð,a v azão s61ida resta apenas definír a seção mádia do

naterial de fundo onde se verifica o des locamento dos grãos ou, o que é o mesmo, a

espessura ¡nãdía da canada m6ve1. Delerninou-se esta espessr¡ra utilizando-se dois di
ferentes nétodos:

a) Determinação direta recolhendo-se amostras intactas do fundo, em

diferentes pontos, e medindo-se a atividade em canadas de diversas profundidades.

Considerou-se a espessura ¡n6día da ca¡nada em movimento como sendo a urãdia dos resul
Èados obtidos ern várías amostragens.

b) Medindo-se a aÈenuação da radiação gama enitída pelos grãos depo-

siËados nas trincheiras de injeção. 0 material radioativo foi colocado em trinchei-
ras que tinhan profundidades superiotes a espessura da canada em novimenEo. Conhe -
cendo-se a eapessula x da camada radioativa depositada na trincheira, antes de íni-
ciar o escoãnento, determinou-se a taxa de contagem. Depois do ensaio, nas mesmas

condições geomãtricas de medida, determinou-se a nova taxa de contâgem. Lembrando -
se que a atenuação da radiação gana obedece a r¡¡ra lei do tipo

-uxI=I E
o

pôde-se avaliar a espessura x, da camada de ateia que foi reruovida e a espessura

*Z da c@âda que pennaneceu na trincheira.

A escolha do mátodo mais conveniette Para determinar a espessura da

camada em movimento 6 problema delicado, pois ambos exigern anãlises cuidadosas para

evitar ímprecisão de medída. os resultados obtidos com a¡nb as técnícas são rngstrados

na tabela Ix. 1.

T A B E L A IX.l

-r44.

TEI.fPO DE

ESCOAMENTO

}IEDIDA DE ESPESSI'RA DA CA]'{ADA }T6VEL DE AREIA E VIDRO

4}l.
5 h.

4h,
5h.

TRANSPORTE SóLIDO

coM

leito plano

leito plano

dunas

dunas

AREIA (a)

13 ,7

14,5

2L ,0
23 ,3

CA]'ÍADA Mõ\¡EL MfuIÀ(nn)

VIDRO (a)

15,3

t4,9
24,2
tô t

AREIA (b)

L3 ,6

13 ,3
)'> o

26,3

VTDRO Ih)

14,9

16,o

25,6

31,3
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Alguns resultados de vazão s6lida parcial obtidos com o nãtodo de in
tegração no espaço, em ensaios de curta e tnédia duração são apresentados na tabela
Íx.2.

T A B E L A IX.2

MED IDA DO TRANSPORTE SõLIDO DOS GRÃOS DE ARE IA E DE VIDRO

EM FUNÇÃO DO TEi'fpO DE ESCOAT{ENTO - VAZÃO LÍQUTDA 2I r,ls.

TST'IPO DE

ESCoAt'fENTO

minutos

II{TERVALO

GR.ANULOI-úTRICO

30

60

90

t20

150

180

2to

240

270

300

Iilacrons

420<d<589
420<d<589
420<d<589
420<d<589
420<d<589
4ZO<d<589
420<d<589
420<d<589
589<d<710
589<d<710

VIDRO

RÁDTOATTVO

grama/horaxneÈro

Para verificarmos a reprodutib i lidade do comportã¡ento da areia natu

ral e dos grãos de vidro, em relação ao arraste de fundo, reali zænos novos ensaios

utiliza¡rdo nesta s6ríe o mátodo de integração no tempo.

Analogamente, injetaram-se quantidades conheeidas de grãos de vídro e

d.e areia, e deÈerminaram-se as curvas de variação das concenttações mãdias com o

tempo. A fígura 42 mostra a curva cm = f (t) para grãos de vidro e de areia, em se-

ções situadas 1,5 metros ã jusante da de lançamento' A escala das concentrações É

logarítnica e a dos tempos, linear. Tomaram-se cuidados para que' no decurso das

medições de concenÈrações, as vazões lÍquidas e sólidas não sofresse¡r modificações.

Chamando

Q - a .'azão sõlida de material narcado,'sm

Q - a vazão s61ida total,

C," - ^ eoncentração de material marcado,

s84

627

635

619

642

653

662

657

396

368

AREIA

P,ÄDIOATIVA

grama/horaxmetro

356

391

4t7

440

473

5L7

6t9

602

354

327
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a quanÈidade de traçador que passa na seção de medição, entre dois instanEeÊ sucessi
vos t e t+dÈ,á:

0 (r).dr = 0 .c .dr.'sm- s m

Integrando-se em relação ao tempo, tenos

p =,rO (r).dr=0 ,rC.dr.m 'sn'- 's m

P
n=fl
"s Íc,dL

m

onde P- 6 o peso toÈal do maÈeria1 lançado, quando O e Q forem expressos emm "sm 's

peso por unidade de tempo.

A integral s6 terã valor diferente de zero no intervalo em que a con -
centração não se anular.

Na prãtica, calcula-se a v azáo s61ida utilizando-se a eq,lação:

onde A 6 a ãrea limitada pela curva c = f(t), quando representada em escâlas linea

reg nos eixos das abcissas e das ordenadas.

A figura 43 pernite comParar o conportamento dos grãos de areia e de

vidro. Obteve-se a velocidade das partÍculas marcadas esÈudando-se ntr[erosas curvas

de concentrações (a velocidade 6 inversamente propotcional ã ãrea lirnitada pela cur

va CIll = f(t)). A integração das concenErações, a partir do instante zero atË 5 ho-

ras de escoamento, mostrou que o traçador de vidro ca¡rinhOu mais rapidarnente que o

de areia, e que a diferença enËre ambos ã da orden de 152, a saber:

0'sm

P
m

A

A pequena diferença de velocidade observada entre os doís traçadores

nos ensaios realizados com o nótodo de integração f¡o temPo e o da integração no espa

ço não parece ser proveníente ùnicanente de pequenas alterações das condições de es-

coanento entre duas partes do c¿nal e aos desvios m6dios dos perfÍs das dunas que

ocorrem em r¡m lempo experirdental muiÈo cutto, Como a ordem de grandeza destes valores

se mafiteve em um grånde núrnero de ensaios, ã de se supor que as diferentes angulari-

dades, esfericidades e arredondamento dos grãos de vidro e de areia exercem ínfluên-

cia no mecanismo de movimentação desses sedimentos.

Velocidade r6dia do traçado¡ de vidro

velocidade m6di" do traçador de areia

= 0,49 rnlh,

= 0,42 n/h.
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integraçao no tempo, em ensaios de curta e mädia duraçao sao apresentados na tabela-

.149.

Alguns resultados relativos ã rnedíção de vazão s61ida, pelo rnãtodo de

rx. 3.

T.fEDIDA DO TRANSPORTE SõLIDO DOS GRÃOS DE ARErA E DE vrDRO El,{ FIJNçÃO

DO TEMPO DE ESCO¡,IYENTO - VAZÃO LÍQUIDA 21 9"/5.

TEUPo ÐE

E SCOAIÍENTO

TÂBELA IX.3

minutos

I]NER\¡ALO

GRANULOI.dTRICO

30

30

60

60

90

90

L20

120

270

270

300

300

nicrons

420<d<589
589<d<710
420<d<589
589<d<710
420<d<589
589<d<710
420<d<589
589<d<710
420<d<589
589<d<710
420 < ð< 589

589<d<710

,TIDRO

BADIOATIVO

grama/horaxnetro

501

313

ARE IA
RÁDÏ OATIVA

569

323

577

342

598

393

647

J0at

622

374

grama/horaxmeÈro

324

LL9

388

L49

41L

L78

432
.,., o

602

354

617

a a',



CAPÍTULO X

MEDIçõES NO RIO PTRAJUSSARA

X. 1 - Considerações Inieiais

O rio Pirajussara É formado pela junção do Ribeirão Pirajussara com

o Ríbeirão Poã e o Córrego Joaquim Cachoeira, todos eles tendo suas nas centes no mu

nicÍpio de Erobu. Seu leito á bem encravado em va1es, possuindo caracterfsÈicas de

um rio maduro, ccm percurso de 15,3 km sendo que aproximadamente 2 km encoritrãr- se

ca¡ralizados.

O rio entra r¡a grande São Paulo pela sua região sudeste e vai desa

guar no rio Pinheiros, no bairro Butætã - Cidade Universitãria. Sua bacia hidrogrã
fica tem t:rna superfície de 71,50 km2, englobando parte ilo rnunicípio de Embu, Taboão

da Serra e sudeste de São Paulo. o trecho canalizado conpreendido entre a Avenida

Corifeu de Azevedo Marques e o río Pinheiros, suporta vazões lÍquidas superiores a

lO0 m3/s. Este valor foi adotado levando-se em conta que, depois de urbani zada a ba

cia do rio, o tempo de concentração das ãguas serã pequeno e por isÈo chuvas de pe-

quena duração mas de grande intensidade poderiam p¡ovocar enchentes e inundações em

ura região muito povoada.

A bacia conta con r¡m born sistema de drenagem, formado pelos numero-

sos c6rregos que desaguam no rio (fig.44), sendo larga nas cabeceiras e adeLgando -
se ûê direção do ¡io Pinheiros.

Vários rnotivos levararn-nos a escolher o rio Pirajussara para testar

a sensíbilidade e a reprodutividade das tãcnicas radioisot6picas ern nedições de va-

zão s6lida:
a) o grande assoreamenÈo que está se verificando na região ða foz;

b) Facilidade para estudo e acesso ãs margens com a canalização do

rio;

c) Importância do rio no caso de inundações;

d) Proximidade do InstiÈuto de Energia Atôrnica.

somente agora as medidas d.e v azã.o líquidas estão merecendo atenção

dos orgãos competentes. A vazã.o ordinária do rio ?irajussara 6 pouco inferior a

1r0 m3/s mas durante os trabalhos práticos, por ocasião de pequenas chuvas de prima

.150.
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vera, registrar¿rm-se vazões da ordem de 12 m3/s. As r¡edidas ð,e v azáo lÍquida fo
ram realizadas nas seções L e 2 (f.íe.45), aplicando-se Èécnicas radíoisot6picas
(mãtodo da contagem roral).

x.2

Projetaran-se dois dispositivos diferentes para injetar os sed!
ßentos radioativos no leito e impedír o Èransporte etn suspensão que provocaria
uma dispersão incoveniente dos grãos narcados.

Em alguns casos, colocou-se a areia radíoatíva molhadâ (1,5 kg)

no interior de pequeno saco plástico e dobrou-se a exÈ¡emidade aberta. A seguir
depositou-se este saco em um recipiente de chumb o contendo uma face rr6ve1, como

mosEra a figura 46. Ao chegar ao fundo do rio, por controle a distância, abre-se

a face ur6ve I do recipiente de chuurbo. Sem o apoio de uma parede, a extremidade do

saco pl-astico abre-se sozinha e a areia deposita-se suavemente sobre o leito do

rio,
A figura 47 rnosÈra um outro tipo de injetor, mais elaborado. Co-

locou-se a areia radioativa em uma arnpola de vidro de baixa resístância mecAnica

ao impacto. Fíxou-se a anpola em uma estrutura metãlica contendo na extremida-
de inferior um lastro de chumb o (fíe.47 (a)). Ao tocar o fundo do rio, por neio
de controle ã distãncia, desacopla-se o lastro de chumb o da estruturâ metálica

Gíe.47 (b)). Sob ação do seu pr6prio peso, a parte que contán a ãtrpola de vidro
gira de 180 graus (fíe.47 (c)). eo chocar-se com o leito do rio, urna haste côni-
ca cûûprime a anpola de vidro que, sob a ação do impacËo se estilhaça depositan-

do a areia contida no seu interio¡ (fie.47 (d)).

. Realizara¡n-se vãrias imersões de areia marcada de diversos inter
valos granulom6tricos, pernirindo rnedições de vazão s6tida parcial no trecho com

preendido etrtre o Posto de Informações da Cidade Univetsitã¡ia e a foz do rio Pi

raj ussara,

X.3 - !SfgC". do" S"di*"È." R.

ltecliram-se, diretanente sobre o fundo, os grãos marcados com

s¡Cr, utilizando-se as tãcnicas de deteçã'o estãtica e dinã¡niea.

Ern deteção estãtica, utilizou-se o *étodo de integração no tempo

nedindo-se as concentrações mádias de sedimentos radioativos a 2OO metros da se

ção de ínjeção. Utilizara¡n-se três (3) detetores de cintilação fixos, um no meio

e urn em câda margem do rio. comprovou-se que no perÍodo de ensaio a vazão líqui-
da permaneceu constante. As curvas de variação com o tempo r da concentração mã-

- Imersão dos SedimenÈos Radioativos

.L52.
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dia de sedinenlos radioativos pertencentes ao intervalo granulomÉtrico (420-589)U

eão ¡nosÈradas nae figuras 48 e 49. Para se estabelecer a concentração m6dia foi
necessãrio nedi-la nos três (3) diferentes pontos da seção de amostragem e calcu-
lar a médía correspondente, Duzentos ¡netros à jusante da seção de lançamenco fo-
ræ suficientes para que houvesse r¡ma misÈura perfeita dos grãos ¡narcados con os

não marcados, garântindo que as concentrações medídas correspondes sern em mãdia ã
aituação de equilÍbrio. A distância rnínima, â partír da qual se dã esta nistura ,

perfeita, depende em geral das condições em que se faz o lançamento dos grãos rg
dioativos, das caracterlsticas do escoamento e das características do fundo, No

capÍtulo lII estudaram-se as condições de rnisÈura homogânea e verificou-se que a

condição necessãria e suficiente pâre uma mistura ser peifeita 6 q,re .fc.dt seja

constante em qualquer ponto da seção de a!îos tr agem. Utilizando-se trâs detetores

de cintilação, um em cada margern e outro no centro do escoãnento, pode-se compro-

var, a raenos dos erros experimenËais, a constância da integral,

En deteção dinâmica, utilizou-se um tren6 (fig.50) que foi arras-
tado junto ao fundo, contendo no seu inËerior r¡ma sonda composta de dois deteto -
res de cintilação e arnplificadores de pulsos, As coûcentrações rnédias foram ava -
liadas nedindo-se a ativídade das diferentes zonas do leito por onde se movimenta

va o tren6 e corparando-a com a ativídade de amos tras padrões previaneote Prepara

das com concentrações conhecídas. Analísando-se curvas de atividades, sernelhanÈes

as que são apresentadas na figura 51, ã possível acor,rp anh ar o desloca¡nento dos

grãos marcados partin¿lo da seção de lançanento at6 a seção de amostlagem.

*:o - -lsglceså-gs 
j933e.-!&sige

Mediu-se a uazão líquida do rio Pirajussara durente o período dos

ensaios, aplicaado-se t6cnicas radioisot6picas.

UÈilizou-se o mátodo da contagem total, sendo introduzído ûo es -

.coamento, em cada ensaio, pequena atividade .le r3ll (entre 10 rnCi e 50 rnCi). A

eficiência deste m6todo depende de dois fatôres essenciais:

1 - 0 escoamento deve ser turbulento' A mistura do traçador radio

ativo com o fluido .a ser medido serã tanto nelhor quanto mais turbulento fôr o es

coanenÈo entre o ponto de lançanento da solução e o ponËo de medição ou de coleta

de amosfras. Desta forma, o nret6do radioaÈivo tem como vantagem aquilo que Para

os ¡¡ãÈodos clãssicos constiÊuí urn obstãculo: a agitação do escoamento.

2 - Ap6s o lançamenÈo da solução radioativa deve se obter boa ho

mogeneização lateral antes da seção de medida ou de coleta de æostras. Existem

f6r¡nu1as que possibilitam avaliar qual 6 a distância de homogeneização. 0 mecanis

mo da mistura da solução radioativa, bem como o da propagação da onda gerada, dg



FrcIrR.a - 48 - pRopAcA$.0 oa wuwn DE sEDn{EMTos RADroATrvos, REIREsEwIADA prt"ê,s

ct RvAs DE rsoATrvrDADEs. rNrERvALo cna\qJr"ordrRtc o ( 4zo - 589 )u.



or

FIGIJRI' - 49 - YARIAçAO DA CONCENTRAçAo DE SEDIIIENTOS RADI0IITMS, EM FUNçAO

EMPO, OBÎIDA A PARTÎR DÀS CURVAS DE ISOÂ.TIVIDADES.
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pendem muit.o das condições locais. o percurso necessário para a boa mistura será

tanto menor quanto rnais turbulento fôr o movir¡ento das ãguas.

O m6todo da contagem toÈal ou de integração 6 antigo, mas foi adapta

do por Hul1(7) para ser utiLizado com traçadores radioativos. o mãtodo baseia-se

na comparação entre uma quantidade definida de um Èraçador radioativo injetadono

escoamento e a atividade presenEe no escoamento ap6s ter havido completa honroge-

neização lateral.

Injetou-se o radioisótopo nas ãgnas do rio Pirajussara e rnediu-se o

pulso de traçador com uma sonda detetora (cintilador) que registrou o núnero to-
tal de desintegrações produzidas durante a passagen de toda a onda radioativa pe

la estação de medição. ,\ contagem total registrada 6 inversarnente proporcional ã

vazão, por depender diretamente do tempo ern que a atividade injetada leva para

passar pelo detetor.

Sendo À a atividacle injetada , a concentracão instantânea Ca, do Ëra

çador radioativo ern oualquer ponto ã jusante clo loca1 onde houve hornogeneização

completa, serã constante em toda a seção. Assim,

t

161

A=Q./ cr.dÈ,
o

onde Q 6. a vazáo volurn6trica.

Existe uma relação linear entre

pelo detetor colocado na estação de medição,

t
ti = F Í C-.dr,

oL

Feuma constanÈe que dePende das

Escrevendo as eqnacões

o nú*ero de contagem lI, registrado

e a concenÈração do isótopo:

(x.2)

obtem-se:

A=
ao

caracterlsticas do detetor.

(X.1) e (X.2) sob a forma,

t
.f c.. dr,

I\

-=
F

(x.1)

t
/ cr. dr,

= rA- (x.5)
N'

(x.3)

(x. 4)



a

F

Vimos que o fator de calibração F á o coeficiente de proporcionali-

dade entre a contagem obtida pelo detetor e a concetttração do traçador radioa-

tivo que deu origem a esta contagem. Este fator, portanto, vai depender da dis-
posição geomãtrica do sistema de deteção, variando para cada tipo de detetor e

isótopo radioativos empregado na medição da vazáo, No rio Pirajussara, a sonda

deteÈora foi introduzida no centro de escoamento. Uma vez que a sonda deteta o

traçador radioativo em um volume infinito de ãgua, a calibração deveria ser rea

Lizada em volume infinito. Sabe-se por6m, no caso do l3!I q,re a maior contribui

ção do indíce de contagem registrado pe1-o detetor pro.tã* da ãrea conEida em um

raio de 25 cm a partir do detetor. Na prãtica, considerou-se como volume infin!
to uma esfera ð.e 25 cm de raio em cujo centro estava o deteÈor. Durante todo o

ano de 1971 realizaram-se várias campanhas para medir vazões no rio Pirajussare

e não comportaría aqui a apresentação da toÈaLidade de dados coletados. Na tabe

la X-1 estão apenas os valores de vazão lÍquida obtidos em dez (10) diferentes

ensaios.

TABELA X-l

vazáo a ser medida, m3/s;

fator de calibração, cps/UCi/m3;

A atividade injetada no escoamento, ¡tCi;

N - contagem total registrada durante a passagern da onda ativa.

.].62.

MEDIqõES DE VAZÃO LÍOUTDA NO RrO PIP'AJUSSARA

pERioDo DE JIINH0 Ã tlovntnno DE 1.971

CA}ÍPANHA

20 de junho

29 de junho

L2 de julho

28 de julho

15 de agôsto

13 de setembro

28 de seternbro

09 de outubro

24 de outubro

14 de novembro

INTERVALO EM QUE VARTOU A

vAzÃo LÍQUTDA Qo (m3/s).
v-

2,6 - L,20

rr4 - 0,92

3r8 - 1,10

L,7 - o ,89

4,3 - L ,26

6,7 - 1,35

4,9 - 1 ,07

3 ,1 - 0,98

6 ,6 - 1,09

6 ,1 - L,Lz

TNTER.VALO DE TEIÍPO Ell QUE

VARIOU A VAZÃO LÍOUIDA.
(horas )

72

30

80

25

75

90

B6

73

95

74



x.5 - Dererminaçlo de vazão 56lida do Rio pirajussara

X.5.1 - Cãlculos Efetuados

utilizando-se as f6rmulas desenvolvidas em vr.3.3.1, esco -
o 1984,, como marcador radioativo, dividiu-se a curva granulomãtrica da

rio Pirajussara em 4 intervalos e carculou-se, a partir da equação vr,32,
nassa de areia necessária ao lançamento.

P(Ks/ci) = 4å u'*

thendo-se

areia do

a mlnr.ma

U*r= 01253 rnm,

d = 0.358 nm-
m2

d = 0.505 nmr-*3

dr.= 0r650 mm,

.163.

Realizaram-se as calibrações das

descrito no capÍtulo V, e obtiveram-se as leis:

Nível de discriminação 50 keV,

f = 39 
"-0'160 

z

Distância areia - sonda, D = 5 cm,

Nível de discriminação 150 keV,

f = 616 
"-o 'r92 z

P = 0,397 Kg/Ci,

P = 1,12

P = 3r2O

P = 6,80

tanento:
1

ca em contagens

2

não detetada nas

3

4

Ks/ci,

Ks/ci,

Kg/ci,

os dados obtidos durante as medições sofreram o seguinte tra

- Transfor*ação do número de contagens obtidas com deteção ¿inâmi
equivalentes ã deteção esrãtica;

- Extrapolação das taxas de contagem para obtenção da atividade
margens;

- correção para a radiação de fundo ("background");

- Correçao para o decaimento radioativo.

sondas montadas no tren6 ,

Demonstra-se, no apândice c que exisËe 
'rna 

relação entre os

resultados obtidos corn deteção estática e com deteção dinârnica de uma mesma nuvem

de sedinentos radioativos.

Fundamentalmente, 6 necessãrio:

1 - Transformar os resultados obtidos ã velocidade v m/s em resulta

(x.6 )

(x.7)



dos que seríam obtidos a lr0 m/s, identificando-se a taxa de contagem em deteção di
nâ¡rica com a equivalente em deteção estãtica;

2 - A taxa de contagem Nl(L) integrada ao longo de um comprimento L,
deslocando-se o detetor ã velocidade de I */s, deve ser igual ao produto da veloci-
dade v de deteção, pela taxa de contagem Nv(L), integrada na mesma distância L, ã
velocidade v, ou seja,

um registrador digital ligado ao "scaller", registrou a taxa
de contagem de 20 em 20 segundos e duranLe este perÍodo, nos casos em que houve va-
riação de velocidade do tren6 tornou-se necessário una correção. Admitiu-se que a

velocidade de deslocamento do tren6 fosse constante durante o registro de 5 resulta
dos consecutivos, totalizando um tempo de contagem de 100 segundos (o lapso de tem-
po entre o fim de uma contagem e o início da outra 6 de 100 milissegundos), contra
118 segundos que á o tempo total gasto pelo tren6 ao percorrer a distância entre
as margens. Nestas condições, sendo n. uma das taxas de contagem registradas, tem -
se:

Nl(L) = v.N,,, (L) .

.L64.

Comprovou-se a velocidade mãdia do tren6 medindo-se
cia L, percorrida durante os 118 segundos,

Conhecendo-se Nv(L) e v, calcula-se NI(L).

Aplicando-se os cãlculos desenvolvidos no capÍtulo V, utili -
zando-se a equação (V.35)r gue representa a resposta exponencial, e dois detetores
de cintilação, tem-se

Nv(L) = +#
5
x

i=1

Ltt=-' 118

(x. 8)

n.= 1r18

o

Sendo o segundo termo apenas função da sonda detetora, pode

se escrever a equação (x.11) como segue-se

5
E

r=I

1 - o-cE
K N, (L) = ---:---:--I' E

onde t.= =9ßr A
o

n..
1

a N, (L)
I-B-F A-

- -ctEI-e
E.

(x. e)

a distân-

(x. 10)

(x. 11)

(x.12)

(x.13)



x.5.1.1 - cãtcrto

Estas integrais fora¡ calculadas graficanente. como exemplo,

tomamos os valores das figuras 52 e 53 obtidos durante as c¿rmpanhas dos dias 20 e

29 de junho.

do ("background").

X.5.1.2 - Àtividades Envolvidas

20 de junho N(50) = 1,735.107 cps/*2 lI(150) = 2,3Lt 106 cps/*2.

de junho N(50) = 1,120. tO7 "p,"/^2 N(150) = L,463.106 cps/*z.

Estas contagens jã estão corrigidas para a radiação de fun-

29

, Uimos que a vazão ordinãria do rio Pirajussara 6 da ordem

de 1r0 m'/s e na seção estudada, em condições normais, o transporte s6lido serfa pe

queno. Em época de chuvas , a vazã.o líquida aument,a e o transporte s6liAo ta¡nb6m.Por

isto, a¡ralisa¡ros apenas os resultados dos ensaios realizados durante o inverno e a

primavera, estação que marca o inícío das chuvas. Estudou-se inicialurente apenas o

trarisporte s6lido parcial, variando o diãmetro mãdio dos sedimentos de ensaio para
ensaio. Por ocasião das maiores vazões líquidas, injetar¿lm-se sedimentos de maior
diâmetro e inversanente, no caso de pequenas vazões líquidas, grãos mais finos.

. 165.

A granulornetria considerada e as atívidades envolvidas são

apresentadas na tabela X.2.

GRAI{ULOMETRIA INJETADA E AÎWIDADES ENVOLVIDAS NOS ENSAIOS DO RIO PIRAJUSSARA

CAMPANHA

20 de

29 de

L2 de

28 de

15 de

13 de

28 de

09 de

24 de

14 de

TABELA X-2

junho

junho

julho
juLho

agôsto

setembro

setembro

outubro

outubro

novembro

ATIVIDADES E¡.,f CÚRIES

1r6

L14

1r9

1r3

2r0

1r8

Lr7

1r5

2r0

2r0

DrÂ¡îETRo rqÉoro oe
AREIA (nun).

0,358

0,253

0,358

0,253

0,505

0,650

0 ,505

0,358

0,650

0,650
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FICURá, - 53 - CÃLCULO DAS INTEGRAIS }T(50) C N(150), REI."ATTVO AOS

DAÐOS DA CAI,ÍPANHA DE 29 DE JUNIIO.



x.5.1.3 - cãlculo da Espessura I'f6dia da camada Móvel-E.

virnos que a eq,ração v.35, ËÈ r + = t -""-* podia ser

escríta na forma da equação (X.12), K N = J.Ë-d,

onde Ce

A

N

fo são coeficientes obtidos durante a calibração dos instrumenÈoq

atividade envolvida no ensaio;

contagem total calculada a partir das curvas de distribuição de a-
tividade;

função de E, varia de acordo com a forma de distribuição dos sedi-
mentos em profundidade. Escolheu-se a distribuição parab6lica, com

o mãxirno situado a L/3 da espessura total- de transporte.

ß-

_l Tomando-se para c os valores obüidos nas ealibrações, c=0r160
cm e o=0r192 cm ', construir¿rm-se, com auxÍlio da equação (x.12),

- -crE
K N = r - 3 = O(E), as curvas das figuras 54 e 55. As curE t \-/ r ee 

^óur eÞ

vas 0(E) = K N perrnitem obter o valor de E, solução da equação acima.

.168.

utilizando-se os valores abaixo relacionados, obtidos nas ca
librações do conjunto detetor,

ß = 1,15

X.5.1.3.1 - Nlvel de Discriminação e¡n 50 keV

calcularam-se a integral l{(50), K, e a espessura E da camada m6ve1. Estes resul-
tados coristam da tabela X.3.

c = 01160 cm-¡

f o= 39 cps/¡rCi..' ,
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VALORES DA

20/06

2e106

L2107

28/07

lsl08
L3/0e

28109

09/ L0

24/L0

L4/LL

TABETA

2,6 - L,2

Lr4 - org2

3,9 - 1, 10

1r7 - 0,gg

4r3 - L,26

6,7 - Lr35

4rg - LroT

3r1 - 0,gg

616 - 1,09

6rL - LrL2

ESPESSURA DA CAI,IADA MóVEI DE AREIA

x.3

50,6ó. 10e

40,95.10e

57 ,67.LOe

38,62.10e

64,44.L}e

62,25.r}e
54,71.10e

45rg3.10s

68,05.10e

68,89.10e

.171.

Neste caso consideraram-se
durante a calibração da aparelhagem,

I ,6. 106

1;4. 106

1,9.106

1,3.106

2,0.106

1,9.106

1,7.106

1,5. 106

2,0.106

2,0.106

XI.5.L.3.2 - NÍvel de Dis¡riminação ern 150 keV

2,25.L0-e
-ô2,57.L0 '
_o

1,89. 10 ',

2,77 .LO-e

1,80.10-s

2,00. 10-e
-ô2,L2.L0 '

2,40. 10-s

1,g0.10-e

I ,86. 10-e

e calcularan-se os valores da integral N(L50), K,
ve1, que se encontram dispostos na tabela X.4.

312

412

3rg

4ro

3ro

2rr
3ro

317

213

212

$ = 1,20,

cr = 01192

fo= 6'6

CAMPA}IHA

-¡cmt
cps/¡rCi.m2,

20106

29/06

L2107

28107

ts/08
L3109

28/09

091L0

241L0

LAltt

VALORES DA ESPESSIJRA DA CA¡{ADA MõVEL DE AREIA

VARIAçÃO DE Q

n3/s

os seguintes valores, obtidos

TABELA X.4

2,6 - L,2

Lr4 - 0rg2

3r8 - 1,10

1r7 - 0,gg

4r3 - Lr26

617 - Lr35

4rg - L.OT

3rl - 0rgg

616 - 1,09

6rL - Lrlz

N (ls0)
cPs/m2

e a espessura E da camada

89 ,76. lOe

74,50.10e

1og. 10e

70rg2.10e

11gr60.10e

Lo9, 1. lOe

99,90. 10e

89 , LO. loe

L26,TO.LOe

129,50. 10e

A

uci

1 ,6. 106

1,4.106

I ,9. 106

1r3.106

2,0.to6
1,g.106

1,7.106

I ,5. 106

2rO.1O6

2 rO. 106

K
-l(cps/m)

mo

t,52.10-s
1,73.10-s

1,2g.10-e

1 ,87. 10- s

1,21.10-s

1,37.10-e

1,43. 1O-e

L,62. LO-s

L,22.LO-s

1 ,20. lo-s

Et5o

cm

3rg

415

3r4
412

3ro

2rg

312

3r1

213

2r0



X.5.2 Resultados parciais

os valoret E50 " E150, relativos a um mesmo dia de ensaio, não apre
sentan variaçães sensíveis. como primeira aproximação, vamos agrupar os varores
de E segundo o intervalo de vazão líquida e a granulometria da areia marcada.

Qg= [,0 - o,e2] m3/s,

PRIMEIRO GRUPO:

Qg= [t,t - o,8e] '3/s,

.L72.

aE þ,u -

þ,' -

þ,' -

SEGUNDO CRUPO:

dr = 01253 mm

a=

t,ro] *3/",

d = 0.253 nrn
m

a=

[-"0 
=

["ro=
[-'ro =

[",0=

["0 
=

[_Erso=

[-uro =

[,,,0=

['ro 
=

l_t 
t ro=

f-'ro =

fl-u,,0=
f-o =| -so

[-u"o=

O rrt] *3/s,

4r2 cm

4r5 cm

4r0 cm

4r2 cm

d* = 01358 nrn

t, to]

aa þ,, - r,zo] *3/",

r3/s, d, = 01358 nnn

d = 0.358 nm
m

1ERCEIRO GRUPO:

a= þ,n - t,or] ,3/",

3r2 cm

3r8 cm

3r7 cm

3r1 cm

3r8 cm

3,4 cm

QUARTO CRUPO:

þ,t - t,tr] *3/",a=

d = 0.505 nm
m

aE þ,, - t,or] *3/",

d = 0.505 mm
m

a E þ,t - t,rt] '3/",

3r0

3r0

3ro

312

d = 0.650 nrn
m

cm

cm

cm

cm

d = 0.659 nrm
m

f-uro = 2'2 cm

[_urro= 
2,0 cm

f-uro = 2'3 cm

[-'rro= 
2,3 cm

[-tro = 2,1 cm

furro- 
2,8 cm

d = 0.650 rrn
m



Tomando-se os vaLores m6dios de E pôde-se construir a tabela x.5

TABELA X.5

INTERVALO DE VARrAçÃO

DA VAZÃO LfQUIDA.

ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA MõVEL DE AREIA

(m3 /s)

Lr4 0rg2

Lr7 0rgg

216 - rr2o
3,1 - 0rgg

3r8 1110

4,3 L 126

4 rg 1ro7

6,1 LrLz

616 lrog
617 1135

.L73.

DrÂ¡{E1R.o ¡rÉoro

DOS CnÂOS

Observa-se, de tm¡ modo geral que para urna mesma granulometria, ã rnedi.

da que a vazão líquida cresce, tanb6m cresce a espessura da camada de material
s6tido transportado.

Nos ensaios feitos no c¿rmpo devem observar-se, com cuidado, os seguin
tes fatores:

a) o levantanento das curvas de atividade que permitem determinar N.

As extrapolações feitas com o auxílio do computador minimizam os possíveis er-
ros;

(nun )

0,253

0,253

0,359

0,358

0,358

0,505

0,505

0,650

0,650

0,650

ESPESSTIRA MÉDIA

DA CAMADA UõV¡r

(nmr)

b) a perda de arividade

c) a distância D, entre
r,Édia ígual ã especificada para o

ridades do leito;

43,5

41,0

34,0

35,o

36,0

30 ,0
31,0

2L,0

23,0

24 15

d) a escolha do coeficiente ß, levando em conta a distribuição de at!
vidade em profundidade.

X.5.3 Erros

Um cãlculo para avaliação dos desvios existentes nas grandezas envol-

injetada junto às margens ou reentrâncias;

a sonda detetora e a areia do fundo não É em

tren6, (5 cm), mas varia segundo as irregula-



vidas nas nedições mostrou que:

_o. o.-

+t = Lz,sz", -+ = 52,
o

Como:

o. ol\ ,- û--A--4],.'-=

o, 
- il oro ,.'T- L'-';',

. -dE, t-e9=-----1-

.174.

X.5.4 - Centro de Gravidade e Velocidade MÉdia

Vimos no capÍtulo III que a velocidade mÉdia pode, em primeira aproxi
mação, ser calculada pela relação:

v_ 
^x_v = _=9_ = ,G =r (x.15)mÀ^tl

oß
--B-

oo 2

* (-ä)

clN
=.-;-_l

o

O.. 2+ r-I-r. N,

TZ,

= 32,

"0
--õ- = l4Z

onde

o õ. )tt'. t-å, . ,-+,_l (x.14)

tem-se:

x

X^ ã a abcissa, ao longo do eixo do rio Pírajussara, do centro de
G

gravidade das curvas de isoatividades.

Calculou-se a abcissa do centro de gravidade da mancha radioativa com

a sonda regulada em 50 keV e 150 keV, Admitiu-se que os sedimentos se distri-
buem em profundidade segundo uma lei parab6lica e calculou-se a velocidade média

V para cada interval-o granulon6trico estudado, Os valores das velocidades mó-m'
días de transporte, em cada campanha, são apresentados na tabela X,6.

.f r(x),x.dx

t = i:-iro-m-' (x. 16 )



T A B E L A X.6

vELocTDADE lrÉtre oe TRANSPoRTE oos. sr¡r¡t¡¡lros RADroATrvos

CAMPANHA

20 de j unho

29 de junho

12 de j ulho

28 de j ulho
15 de agosto

13 de seÈernbro

28 de seËeûbro

09 de outubro

29 de outubro

14 de novembro

DISCRN.Í INAçÃO: 50 KEV

VELOCIDADE DO BARICEN

TRo .(n/dia).

. 175.

t2,0
16,0

L3,2

ls,3
915

812

11,8

L2,3

8,3

7,2

DISCRT¡.f INAçÃO: 150 kev

VELOCIDADE DO BARICF.\

TRo (m/dia).

X.5.5 - Cálculo do Arraste parcíal

Calculou-se a vazão sólida corn o auxÍlio da equação

1,2,2

16,6

12,4

16,1
o7

8,4

r1 ,0
t2,5
8,0

8,6

onde

VELOCIDADE

I.{ÉD IA

(rnld i a )

L=t Largura da camada ¡n6ve 1 tomada cono sendo a largura média da nrrvem
radioativa;
peso especÍfico dos grãos marcados;

velocidade mádia de deslocarnenÈo da nuvem de grãos radioativos;
espessura m6dia da canada m6ve1.

vÈ
m

E=

As figuras, 56 ,57 ,58,59 ,60 ,6I,62 e 63 mostram a propagação de rma nuvem
de sedi¡nentos radioativos de granulometria varianclo entre 5g9¡.r e 710p. 0 lançamento
foi feito na parte central do rio pirajussara, na seção pr6xirna ao posto de ïnfor-
nações da Cidade Universí tãria,

Procedendo-se de modo anãlogo, foi posslvel calcular para cada intervalo
granul0mÉtrico a vazão s61ida de arraste, estando os resultados. apresentados na ta
bela X. 7.

L2 ,L
16, 3

12 ,8
15,7
OA

8,3

11 ,4
t2,4
8,15
'70

Q" = o. L..vr. E, (x.17)
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T A B E L À X.7

VAzÃo SõLIDA PARC IAL, DE ARR.ASTE, No RIo PIRAJUSSARA

CAMPANHA

INTERVALO N.f QUT

\ vAzÃo LfQurDA

tÁÞ rrlrt

20 de j unho

29 de junho

12 de julho

28 de julho

15 de agosEo

13 de sete¡ubrr

28 de seÈembrr

09 de outubro

24 de outubro

14 de novenbr

rn3/s.

DIAMEÎRO ME-

DIO DOS GRÃOS

2,6 - L,20

L,4 - O,92

3,8 - 1,10

1,7 - o,gg

4,3 - L,26

6,7 - L,35

4,9 - 1,07

3r1 - 0198

6,6 - !,09
6,L - l,Lz

Í[n.

'SPESSI'RA 
DA

]AI,ÍADA MõVEL

E'

Os cãlculos efetuados mostrarãn que os nãxínos erros relativos envolví-

dos nas nedlçoes sao:

o"
m-\a

m

0,358

0,253

0,358

o,253

0,505

0 ,650

0,505

0,358

0,650

0,650

VELOCIDADE

ld¡ra.
v*

m.

-2
3 ,40. 10

4,35. 10
-23,60.10
-24, 10. 10
-23,00. 10
-22,45.LO
-2

3 ,10. 10
-23,50.10
-22,30.10
-22,10. 10

¡AZÃO SõLIDA

)E ARRA.SIE.'a^
nl día.

12 ,10
16 ,30
12,80

t5,70
9,60

8,30

10 ,40

12,40

8, 15

7 ,89

Kg/dia,

oL
È-î-

.t

Levando em conÈa q
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x.5.6

Væos analisar os dois

desta nat,ureza: erros sístemãticos
são do próprio princípio do mátodo

te a manipulação do equipamento.

Fonte de Brros

X.5.6.1 - Erros Sistemáticos

tipos de erros que

e acidentais. 0s

e os acidentais de

Provâm dos seguintes conceiÈos:

a) noção de espessura mãdia E'de tra¡rsporte

b) noção de distribuição dos grãos em função

e do coeficiente S;

c) noção de velocidade nádia e velocidade do

dade.

Estas três imprecisões são difíceis de serem medidas. Entre-
tanto, pode-se afirmar que á pequena sua importância na totatidade do desenvolvimen

to adotado. No caso de E, trata-se de uma escolha entre dois valores significativos.
ß varia muito pouco com a forma de distribuição dos grãos em profundidade, desde que

o valor de E- seja pequeno. A razão entre a velocidade rnãdia e a velocidade do cen-

tro de gravidade jã foi estudada e 6 da ordem de 1,20.

As leis estabelecidas nas calibrações são consideradas de

boa reprodutibilidade. Entretanto, deve-se levar em conta as incertezas sobre a ati
vídade da fonte que serve de calibração.

O erro cornetido na irradiação dos sedimentos ã peq.teno, des

de que se tome precaução nas separações densimãtricas e granulomãtricas.

A teoria supõe que o transporte seja homogâneo ao longo da

seção e gue a lei de distribuição dos sedimentos em profundidade seja constante.

.186.

podern surgir em um trabalho
sistenãticos provâm da impre€
imprecisões que ocorrem duran

da camada m6vel;

da profundidade

centro de gravi

oPeraçoes:

X.5.6.2 - Erros Acidentais

Consideraram-se erros acidentais os cometidos nas

a) determinação da atividade injetada;

b) decaimento real de atividade dos sedimentos;

c) imprecisão sobre a posição da sonda em relação

seguintes

ao fundo;



N c r - 
"-oE-EÃ-'-"-- = 
Eo

ct-mostra que o termo f- deve ser muito bern avaliado nas cali-
o

braçoes para que se possa deÈerminar E com preci.sao.

X.6 - Consideracões Gerais

Enbora tlvessemos formulado vãrias hip6teses simplificadoras no decurso

destas nedições, os resultados obtidos mostrarar coerância. A reprodutibi lídade deå

ta coerância nostra que as suposições for¡nuladas inicíalmente são corretas ou muito
pr6xiuras da realidade.

o nãtodo descrito á sirnples e permite una anãlise pormenorizada dos fenôme

nos que ocorrem no fundo do leito, A precisão nas medições depende fundamenÈalmente

das condições de calibração do equiparnento. Devem ser Ëo¡nadas precauções quando o

frmdo do leito fôr nuito acidentado. Variações da distâneia D enÈre a sonda e o lei
to poden acarretar erros, desde que o tácnico não seja muito experien!ê. Variações

de D provocam flutuações no valor de fo e caus:rm erro no cálculo da espessura E de

tra¡rsporte.

d) deteção de baixa taxa de con tagem na¡i zonas de baixa atíví
dade;

calibração e estabelecinento da lei de resposta geon6crica

f - f^ e-cz. Neste caso, hã dois erroe possÍveis: um so-o
bre f^ e outro sobre c. A equação V.35,o

e)

. 187.



Apesar das iníuneras hip6teses admitidas no decorrer desse esËudo ,

os resultados experimentais obtidos foram coerentes. A reprodutibilidade desta coe

rÊncia parece mostrar que as avaliações feitas inicialmente, no que diz respeito a

formas de leis ou valores de coeficientes, podem ser consideradas aceitãveis.

Os indicadores radioativos não permitem elimínar o estudo do meca -
nismo de transporte. A observação global de uma nuvem de sedimentos que se desloca,

dispensa apenas de conhecer o movimento índividuaL das partlculas. Entretanto, os

indicadores radioaÈivos reduzem fortemente a influência deste problema. De fato, a

Lei de dístribuíção das concentrações em profundidade e o coeficiente da quantidade

de movimento, ligado ã ¿istri¡uição de velocidades dos grãos de areia no interior
do leito, têm una fraca influência numãrica no cãlculo da vazã.o s6lida de arraste
quaado se utilizan técnicas radioisot6pícas.

CAPÍT'IJLO XI

CONCLUSõES GERAIS

.199.

No decorrer dos estudos, ã medida que se ganhava mais experiãncia

ccm a tãcnica, observaram-se vãrios fatores que, se desprezados, podem acârretar er

ros em ensaio de uredição de vazão s61ida de arraste de fundo. Este longo trabalho

permitiu que se chegasse ãs conclusões seguintes:

CAPÍTTJLO II - CARACTERÍSTICAS DOS SEDI}TENTOS RADIOATWOS

a) Em estudos qualitativos de transporte de sedimentos não ã neces-

sário que se esÈabeleça uma proporcionalidade entre atividade e massa irradiada. No

caso da areia, a dificuldade em estabelecer esta proporcionalidade ã que irnpedia o

desenvolvimento de t6cnicas para as medições quantitativas. Os estudos de irradia-

ção de areia mosËraran que a atividade dos grãos individuais não era uniforme e que

os minerais pesados possuiarn seção de choque de ativação superior à do silício, co.g

tribuindo para distorções observadas na ativação. Em geral, estes minerais que tota

lizavan 57. da massa de areia irradiada contribuiam com cerca de 707 da atividade to

tal, e possuiar comporEamento hidráulico diferente da maioria dos grãos.



b) Ao irradiar-se amostras de areia, de diferentes granulometrias ,
observou-se que a atividade especÍfica aumenta ã ¡nedida que o diâmeÈro do grão di-
minui. Entret,anto, isto não É suficiente para se ter a proporcionalidade desejada
pois a influência dos minerais pesados ainda É grande.

vãrios inÈervalo:'r:::i:::Ï":.,'r'i",,r;:rt;:::',:l;:::it::i:::: ï::"t;ï", ;
dividuais. Ensaios autorradiogrãficos mostraram que os elementos leves " p.""ao, €
saParecem guase totalmente quando o intervalo densimétrico se mantãm entre os valo-
res 2 r 65 - 2,70 g/ cm3 .

d) Ao estudar-se o comportamento da fração de densidade m6dia(2165-

2r7O g/em3), constítuída por quartzo em quase sua Ëotalidade, observou-se que a ati
vidade era inversamente proporcional ao diâmetro dos grãos. Neste caso, para se

obter una atividade proporcional ã massa de areia, pod,e se proceder de dois modos:

I - irradiar as frações de maior granulometria por um tempo maior

do que as frações de menor granulometria, de modo a obter a mesma aÈividade especÍ

fica; 
2 - ajustar a guantidade de cada fração granulomãtrica presente no

traçador de maneira a compensar a falta de uniformidade da atividade especÍfica.

e) Para resultados prãticos de ativação da areia deve-se, em primei

ro lugar, separar a areia em um pequeno intervalo densimátrico. Em segundo lugar,ao

invÉs de se usar um traçador com mesma distribuição graoulornátrica que o material
original, pode-se aumentar a fração mais grossa, compensando a tendência oposta da

atividade ser inversanente proporcional ao diânretro do grão.

f) No caso de tnarcação dos grãos por adsorção de um radiois6topo ê

conveniente que antes dos ensaios esses grãos passem por processos de lavagem.Assim.

aqueles que t,iveran dificuldades em adsorver o traçador radioativo serão deixados

de lado, não conrribuindo para lançar confusão durante as medições.

. 189.

cApfïulo rrr - coNpIçOES pE MrsruRA HoMocENm

a) Para que

independentes das condições

deve ser tomada como uma condição necessãria e suficiente para se ter uma

honogânea.

as medições realizadas

iniciais, nos casos de

T
I C.dt = constante

com traçadores radioativos sejam

injeção instantãnea, a relação

mi s tura



b) A velocidade do centro
ativos é diferente da velocidade mádia. e
coeficiente À definido por

0 coeficiente À, em problemas de t,rarisporte s61ido, depende da dis
tribuição em profundidade dos sedimentos ao passo que em hidrometria ele ã eonside-
rado como sendo igual ã unidade.

c) Na anãl.ise das curvas de distribuição da concentração do traça-
dor em função do tempo, deve-se utilizar o valor (l/t).

|=
1-r

de gravidade da nuvem

relação entre as duas

F+ ,/ u'u']'
' ,/ v'.as

CAPÍTULO IV - CURVAS DE ISOATIVIDADES E CENTRO DE GRAVIDADE

a) No cãlculo das curvas de isoatividades deve-se levar sempre em

conta a presença dos grãos ativos em camadas mais profundas. No caso de interpola -
ção, procurar fazer uso de computador para minimizar os erros.

b) 0s diferentes estudos realizados mostrar¿rm que teorica¡nente 6

sempre posslvel determinar a espessura E da camada de transport.e. Para realízar taL
pr6posito, na prãtica, 6 necessãrio que os detetores tenham uma lei de resposta geo

nÉtrica equivalente ãs descritas neste capítulo (polinomial, linear ou exponencial).
É necessãrio estudar tanbém, do ponto de vista te6rico, as possÍveis leis de distri
buição da concentração de sedimentos em profundidade. No caso de uma distribuiçãoem
profundidade de forma parab6lica, as experiâncias mostreram que um leito formado por

dunas apresenta uma função C(z) que tem seu mãximo variando em torno de 1/3 da es-
pessura total, seguindo a posição de mãxima atividade sobre o flanco da duna. Entre

tanto, 6 sempre possÍveL correlacionar o valor ¿s ßr corn C(z) e com A(z) qualquer

que seja a forma do leito.

. r90.

de sedirnenÈos radio
6 expressa por ;

cApfruLo v - cALTBRAçAo_pospETEroRES

a) AnÈes de cada ensaio

ras nas condições geom6tricas utilizadas
ã inaispensãvel calibrar as sondas deteto-
no campo. 0s resultados aqui apresentados



não devem ser extrapolados para outras sondas de
os valores c, " fo poden variar de 402 a 9OZ,

sas fases do trabal.ho.

Para pequenas espessuras da camada m6ve1, pode-se adotar para as
sondas detetoras rma lei de resposta linear (aproximação da resposta exponencial).
Essa reta deve ser traçada levando em conta o cri.tãrio dos mÍnirnos quadrados e os

Pontos devem corresPonder aos dois primeíros termos do desenvolviment.o em s6rie da
erponencial, nas vizinhanças da origern.

cAPfTuLo vr - cÃLCuLo oe Que¡¡rtoeoe or ennla n¡otoetm I sen l¡¡.rrr¡¡n

a) En primeira aproximação, pode-se afirmar que a quantidade de
graos radioativos injetados no escoamento, em deteção estãtica, é cerca de l0 ve-
zes superior ã gue seria necessãria no caso de deteção dinâmica.

b) O mãtodo de integração no tempo (deteção estãtica) s6 deve ser
utilizado em ensaios de laborat6rio. Na prãtica, seria necessãrio um tempo muito
Longo para detetar a passagem de toda a nuvem radioativa e durante este tempo 'e

quase impossÍvel que a vazão se mantenha constante.

c) o cãlculo matemático desenvolvido permite, com ligeiras afapta
çóes, generaliza-lo para utilização em outros tipos de rnedições e detetores.

' d) Se, Por motivos tecnol6gicos, á imposta a massa de sedimentos ra
dioativos, os cãlcu1os permitern:

1 - determinar o desvio padrão decorrente da flutuação do número

de grãos ativos, levando em conta o tipo de deteção inposta;

2 - escolher as condições de deteção (estãtica, dinâmíca, arranjo
do detetor, velocidade de deslocanenÈo da sonda, tipo de detetor, geometria etc.);

e) No capÍtulo VI Levamos em conta duas hip6teses sirnplificadoras,
que poden ser assim explicadas:

l. - a desintegração radioativa 6 representada por uma lei de Pois-
son e Por uma taxa de desintegração N, cujo desvio quadrãtico o ã /tr¡. Se durantermr

segundo obtãm-se N = 64 contagens tem-se o = 8 contâgens, valor não desprezlvel em

relação ao intervalo Â = 1,0 contagens r guê foi a condição adotada. Como na reali-
dade, contãnos a presença da radioatividade por mais de um segundo, esta interpre-
tação 6 totalrnente falsa. Ern deteção dinãnica, o Èempo de conÈagem foi de 20 segun

dos, e isto equivale a 20 x 64 = 1280 contagens, com desvio de o = 20 contagens.
Desta forma, continuanos a manter uma taxa de 64 contagens por segundo (cps) mas

o desvio quadrãtico caiu para o vaLor o = 1r8, que á ben aceitável.

caracterÍsticas diferentes, pois
como pudemos verificar em diver -

. 191.



2 - os graos radioativos, para facilidade de cãlculo, são considera
dos distribuídos numa superfície de I m2. vimos, entretanto, que não existe apenas
a disËribuição superficial. Grãos ativos, estando em camadas mais profundas, da-
riam uma taxa de conÈagem ínferior a 50 cps (valor adotado para os cálculos) e,
neste casor seria necessário maior número de grãos para manter o valor 50 cps. Fi
zemos, pois' uma avaliação por excesso da quantidade unitãria ¡nínima de traçador.

CAPÍTULO vII - CARACTERÍSTICAS

Os ensaios no canal experimental prolongaram-se por um perÍodo rnãxi

mo de cinco (5) horas porque não havia realimentação de vazã.o s6ti¿a. Para ensaios
de longa duração, torna-se necessãrio um sistema de realirnentação da vazão s61í¿a

carreada. Nos esÈudos de determinação das tensões críticas de início de arrasta -
mento, esta providância não se torna necessária.

c¿pfru¡.0 vrrr - pETEp.ìtrNAçÃo pAS rur¡sões cnfrrc{s on rNÍcro oe ARRAsTAtE¡¡ro

.L92.

a) As experiâncias realizadas co* grãos radioativos de vários diârne

tros mostraram gue o coeficiente A que aparece na f6rmula de }leyer-Peter variou de

modo inversamente proporcional ao diâmetro dos grãos. A teoria de Meyer-Peter afir
ma que a vazão total de arrast.e se manifesta quando sobre os sedimentos atua uma

força representada pela eqnação,

T = 0.047.v .do ' 's m

Ocorrendo o deslocamento de todos os sedimentos, aqueles cujos diâ
meÈros correspondem a dr' tambám serão arrastados. Sendo dr' superior a dmr 6 16-

gico que o coeficiente A, para esta dada granulometria, deve ser inferior a 01047.

Ajustando-se os valores dos coeficientes A e¡n cada inÈervalo granulomãtrico, foi
possível obt,er boa concordância entre os valores experimentais e os calculados pe-

la teoria de }feyer-Peter.

b) A teoria de }leyer-Peter se aplica bem a casos ond,e as tensões que

aËuam sobre os sedimentos são sensivelmente superiores ãs tensões de início de ar-
raste. Em outras palavras, Td >> To. Quando estas tensões são muito pr6ximas, a

única maneira de dirigir o cãlculo parece ser dividir a curva granulom6trica em

vãrias frâções e calcular avazão parcial para cacla fração, levando em conta as

condições de inÍcio de arraste e a variação do coeficiente A. A vazão s6Lida total,
de arraste, serã igual ã soma das vazões s6lidas parciais.

c) A comparação entre os valores de To obtidos por meio de cãl,cu -
los com os determinados experimental¡nente mostraran que os primeiros foram sempre

DO CÀ\AL INCLINÃVEL



suPeriores aos segundos. Como consequencla, a vazão s6liaa te6ríca deveria ser
sempre superior à vazáo s6ti¿a obtida pela tãcnica radioisotópica. Esra observa-

ção foi comprovada e os valores podem ser analisados comparando os dados da Èabe-

la VIII.4.
d) As rnedições feitas permitiram determinar, para cada intervalo

granulornãtrico, as constantes de ajuste que permitiran a aplicação da f6rnn¡1a de

ìfeyer-Peter. Aplicada como aparece na literatura, esta f6rmula produziu resulta-
dos decepcionantes demonstrando que, realmente, o coeficiente A não deve ser cons

tante. No caso dos grãos de baixa granulometria (inferiores a 600U), observa-se
que ao dobrar o valor do diâmetro, a Èensão de início de arraste variou apenas de

247". Por outro lado, no caso de grãos de maior granulometria (entre 70OU e

1410U), quando o valor do diâmetro aumentou de um fator dois, a tensão de início
de arraste variou de 727,. ìüestas observações não exclulmos o fato de que a forma

do grão varia, em m6dia, en função do seu diãmetro.

e) Os resultados mostraran que, ao se estudar o transporte s6Lido

de sedimentos pertencentes a uma curva granulomãtrica ampla, não devemos nos sa-

Èisfazer com a aplicação de uma f6rmuLa global onde intervãm um s6 diâmetro útif
(o diâmetro rn6dio, por exemplo), mas sinn estudar o caminhamento de cada fração
granulomãtrica. Assirn sendo, deve se utilizar a tecnoLogia dos radiois6topos¡ euê

proporcionarã facilidades para esÈe refinamento.

.193.

CAPÍTULO IX - CO},ÍPORT¡},IENTO DA AREIA NATURAL E DO VIDRO MOÍDO

a) Observou-se que as tensões de início de arrastamento para os

grãos de vidro são ligeiraaente menores do que as necessãrias para movimentar um

grão de areia de mesmo diã¡netro e igual peso específico. Parece realmente que as

angularidades diferentes acarretam uma novirnentação inicial distinÈa dos dois tra

çadores.
b) Esta movimentação inicial diferente ã muito sentida nos ensaios

de curta duração. Ã medida gue se prolonga o tempo de observação, as diferenças

tendem a dininuir. Isto pode ser explicado em parte, pelo fato de que uma partíc-u

la deslocando-se em fundo m6vel alterna geralmente períodos em que se move com

perÍodos em que permanece parada enÈre outras partículas, ou então abaixo delas

Como os perlodos d,e repouso e cle movimentação são dif erentes, tanto para o vidro

como para a areia, de mesma granulometria e peso específico, parece haver uma com

pensação. Assim á qrre, mesmo se movimentando antes, os grãos de vidro não mantâm

a longo ptazo, a vantagem inicial- conseguida.

c) Un reforço da conclusão expressa no ítem b) foi a comparação que

se fâz entre a velocidade rnádia de deslocamento do vidro e da areia. Lembramosque



86 faz sentido falar em velocidade n6dia de deslocamento de uma partlcula quando es

ta velocidade fôr definida en relação a r¡m intervalo de tenpo suficientemenÈe gran-
de. Observou-se que as velocidades dos centroe da gravidade das nuvens radioativas,
calculadas entre duas detegões consecutivas, diferiam da velocidade mãdia correspon
dente a uma sãrie de ensaios. Isto ocorre justanente devido aos diferentes perfodos
de repouso e de movimentação dos dois traçadores.

CAPÍTULO X

a) A boa reprodutibilidade alcançada com os valores da espessura E

da camada n6ve1 deve-se, em grande parte, ao fato do fundo do leito do rio Pirajus-
sarar na seção estudada, não apresentar grandes irregularidades. Havendo pequena va

riação da distância D, entre sonda e Leito, as flutuações de fo foran pequenas. Pg

ra maior segurança nas medições, em uma mesma seção, tomaram-se duas leituras das

atividades envolvidas: uma com nlvel de discrirninação em 50 keV e outra em 150 keV.

Considerou-se muito boa a reprodutibilidade entre arnbas medidas, pois o desvio má-

dio calculado foi da ordem de LOZ.

b) A vazão líquida, e portanto a vazão s61ida, variou de dia para

dia, durante a 6poca das cheias. Sendo de curta duração as medições efetuadas, não

se detetou flutuação de vazão no decorrer de rmr ensaio.

c) Os resultados apresentados na tabela X.5 urostram claramente que

a espessura E, da camada rn6ve1, diminui ã medida que o diâmetro dos sediment,os au-

menta. Em outras palavras, o rio Pirajussara transporta em maior quantidade areia
de granulometria inferior a 500U.

d) A superposição das curvas de isoatividades most,ra que os sedimen-

tos de menor diâmetro vão se depositando sobre camadas de maior diâmetro, ã ¡nedida

que se aproximam d,a f.oz, acarretando um assoreamenÈo contÍnuo. Por ocasião de nova

cheia, o material depositado ã arrastado para o rio Pinheiros, faÈo comprovado por

algumas medições de atividade neste rio.

- lEprçoES N0 Rro PTRNUSSAiìA
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e) Devido a grande

por ocasião da cheia que provocou

dir a vazão s61i¿a de arraste. Por

a trajet6ria pr6-determinada e os

f) Em condições d.e vazão líquida normal (inferior a 1,0 m3/s), o rio
Pirajussara, na seção estudada, transporEa pequena quantidade de s6lidos por arras-
Ë¿rmento. Nestas condições, hã uma predominância de grãos de areia pertencentes ao

intervalo granulom6trico (149U - 297ù.

turbulância da ãgua no canal do rio Pirajussara ,

uma vazão líquida de 12 r3/", não foi posslvel me

questões t6cnicas, o tren6 não conseguia seguir

ensaios foram abandonados.
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Para simplificar o desenvolvimento do prograrna admite-se que a ati-
vidade de cada grão á constante (1/100 ¡rCi) indepenclenremente do núnnero de grãos. A

atividade total ã: n/1,00 UCi.

gÊ¡¡ntcr ¡

PROGRAMA ESTÁTICA (TORTRAN rV)

de 1 ¡tCi.
100/n eoÞ

Nos cãlculos feitos no capítulo \¡I escolheu-se rlna atívidade total
Torna-se' portanto, necessário multiplicar as taxas de contagem obtidaspæ
o valor das probabilidades por n/100. são desenvolvidos 2 progr¿rmas:

ESTÃTICA - 1 - permite passar de I para 2 grãos

ESTÃTICA - 2 - permire passar de 2 para 4,8,16,32r64,L2g,256 erãos.

A correspondência entre os sínbolos e as graadezas reais são:

ESTÃTICA 1

S(J) curva de probabilidades acunuladas

PI(J), PI 1(J) e P 2z 2
t

Pza'
T : valor nã¿io Ñ'

A : taxa de contagem l{
Z : desvio o

ESTÃTICA 2

S(J) : curva de probabilidade acurnuladas

T : valor né¿io N

P : quadrático do desvio o
Z : desvio o
A : taxa de cont,agem

ESÎÃTICA 1

C PASSAGEMDElA2GRÃOS

C PASSAGEM DE DIz A D GRÃOS

DTMENSTON S(2310),Pr 1(1150)

rue¡(sr3) s(1) rP rTrE,ArF,LrKrM
3 FORltAl(5r6.3,810.3,2L2,L4)

DO 24 J=l,2300

.L97.



C ÎÆ(A DE CONTAGEM N.MIN E N.MAK

B-.010

C=9.2L4

P2=0.

C TAXA DE CONTAGEM N

A=A+.008

rr (J-L150)13,13,18

13 L=L+2

DO 16 I=l,L
BÊB+.004

16 P2=P2+F*(B*(A-B))**E

cßTo 22

18 M=M+2

DO 21 r-M,2300

C-C-.004

2L P2=P2+F*(C*(A-C))*'tE

C CURVA DAS PROBABILIDADES ACT'}IUI,ADAS

22 S (J+1) =S (J)+.008¡tP2

c cÃrcu,0 DE N.ìÍED

T-T+.008¡tP2

24 PI l(J)=P2

A=.020

DO 29 J=l,2300

¡=¡+" 009

c cÃLcuto Do DESvro QUADRÃlrco ldDro z
29 P=P+.008*Pr1(J)*(e-r¡*(n-r¡

Z-SQRT (P)

DO 40 J=2,23OO,2

. 198.

40

K=K+L

PI (K) =PI1 (J) /s (2300)

!üRrrE (6,37)T ,P ,Z

trRrTE (6 ,38)

I,IRITE (6,35) (PI1(J) ,J=1,2300)

wRrrE (6,38)

WRITE(6,36) (S(J),J=1,2301)

I^IRrrE (6 ,38)

I^IRITE(6,34) (PI(J),J=1,1150)

r.¡RrrE (6,38)

I4TRITE (7 ,39) (PI (J) ,Jol,1150)
FOR}'ÍAT(5H PI= 10811.3)34



35

36

37

38

39

FORMAT (5H PIl=10811, 3)

FORMAT(5H S - 10811.3)

FORMAT(SU f - ,F5.2,3Kpo ,F5.2,3¡¡2- ,F5.2,11)
FORMAT(lHO)

FoRr'rAT(8810.3)

STOP

ESTÃTICA 2

C PASSAGEM DE DIz A D GRÃOS,TAXA DE CONTAGE}T N(D)=A(D) PARA D GRÃOS

DTMENSToN S (1155),pr (1150)pr2 (1150)

READ (5,41) (PI (J),J=l,1150)

D-2.

DO 36 K=lrB

READ (5,40) S(1),P,T,FO,A0,L,M

DoD*2.

[sAO*¡

F=FO*D/2.

DO 23 J=1,1150
p2-0.

rF (J-575) 11 ,11 ,16
1l L=L+Z

C CÃ¡.CUI,O DA INTEGRAL DO PRODUTO DAS PROBABILIDADES POR

c 2N(D/2)MIN < N <N(D/2)}íAX-N(D/2)HrN

DO 14 I=lrL
LL=2*J-I

L4 P2=P2+F*PI(I):tp11LL¡

GæO 20

16 M-M+2

DO 19 I=M,1150

C CÃT¡UIO DA INTEGRAL DO PRODIITO DAS PROBABILIDADES POR

c Þ N(D/2)lfÆ(-N(D/2)MrN

MM=2*J-I

19 P2=P2+E*PI(I)*P11¡6n¡

C CURVA DAS PROBABILIDADES ACI'MT'I.ADAS

20 S(J+1)-5(J)+2.*F*P2

A=A+2.*F

c cÃlcuto DE N.MED

1=l+2. *F*A*P2

23 PI2(J)=P/

.L99.



A-AO*D

DO 28 J-1r1150

PI (J) =p1t (J) /s (11s0)

A-A+2.¡tF

c cÃ¡.cul,o Do DESvro QUADRATTCo tÉDro z
Zg pBp+2.*F*pI2(J)*(A-T)'r(A-T)

Z.SQRI(P)

wRrTE(6,42rD,P,T,Z

ûrRrTE(6,43)

wRrTE(6,44) (PIZ1.l¡,J-1,1150)

wRrlE(6,43)

ITRITE(6,45) (S(J),J-l,U51)
r{RrrE(6,46)

CONÎINUA

roRltAl(5F6.3,2L2'

FORt'tAÎ(8810 . 3)

FORIÍAT(4H p-,F7. 2, 6gGRAINS T3II P-rF7 .2 r4[l
roRMAl(lHO)

FORIÍAT(6H PT2o ¡10811.3)
FORIÍAT(5lt s-,10811.3)
roRÎ'rar(1u1)

STOP

ENI)

36

40

4L

42

43

44

45

46

.200.

Auxilia o cãlculo do núnero de grãos necessãrios e serem injetados

guando a deteção ã ainâ¡nica.Escol.heu-se atividade constante para cada grão como sen

do 1/100 UCi e gue a rnáxima taxa de contagem r*"*(h) era 1 cps.

Os resulÈados do progranå devem eer corrigidos Por rrn fator
û

100 x 11128 t -F . No caso des taxas de contågefin os valoreg aprege¡Èedos nas cur

vas do capÍtulo VI foram obtidos multiplicando os valores fornecidos pelo comPute-

dor pelo feÈor acina. No caso das probabilidades, os valores fornecídos pelo co'rupu-

tador devem ser divididos por 100 x 11128 x n.*/n.

O valor 11128 - 6 proveniente da superfÍcie efetiva detetada. A

correspondãacia entre eÍnbolos e grandezas ã:

P2, PI(J) e: cdn, sÀî12

S(J): curva de probabilidade acrnuladas

I : valor n6aio Ñ-

P : quadrado do desvio o

PROGRAMA DINÂ}TICA

1r ,F7.2148 Z- ,F7.2rll)



z

A

: desvio o

: taxa de contagens

DINÂMICA

C PASSAGEM DE Ð/2 A D GRÃOS,TAXA DE CONTAGEM N(D)-A(D) PARA

DrllENSroN s (210) ,pr (200) ,pI2 (200)

D0 36 N=1,2

READ (5,46) JMAX

READ(5,41) (PI(J),J=l-,JMAX)

D=l.

D0 36 K=1,8

MAO (S,40) S (1),P,1,FO,AO,L,M

D=D*2.

tr=AO:kf

F=FO*D/2.

DO 23 J=l,JlfAX

P2=0.

rr (J-JlrAx I 2) LL, 11, 16

11 L=L+2

C CÃLCULO DA INTEGRAL DAS PROBABILIDADES POR

c ¿N(D/2)MrN<N <N(D/2)MAX-N(D/2)MIN

DO 14 I=l,L
tL=2*J-I

L4 P2=P2+F*PI(I)*PI(LL)

GOTo 20

16 M=1,1+2

DO 19 I=M.JMAX

C CÃLCULO DA INTEGRA], DAS PROBABILIDADES POR

c N> N(D/2)MAX-N(D/2)MIN

MM=2*J;I

L9 P2=PZ+F*PI(I)*P¡(¡a1¡

C CURVA DAS PROBABILIDADES ACI.]MUI.ADAS

20 S(J+l) - 5(J)+2.*F*P2

AEA+2. ]kF

C Cfi.CULO DE N.I{ED

T=T+2. *F*A*P2

23 PTz(J)=Pz

A=AO*D

DO 28 J=1,J}4AX

PI(J)=P12 (J) /S (JMAX+1)

AËA+2. tt

.20L.
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c cÃr,cur,o Do Dnsvro QUADRATTco lúoro
28 p=p+2. ¡rF¡rpl2 (J)* (A_T) * (A_T)

Z=SQR:I (P)

[¡RrlE (6,42)D,P ,T,Z
r{RrlE (6,43)

t¡RrTE (6, 44) (Pr2 (J),J-L,Jt'fAX)

lrRrTE(6,43)

SIRITE (6,45) (S (J) ,J=1 ,JMAX)

wRrTE (6,43)

FORI'íAT (416. 3, F7 . 4,2L2)

FORIÍAT (8810. 3)

FORI'ÍAT(4H p= rF7. 2, 6HGR.A,INS, 3H p=,F7 .2,4H.

FoRMAT(lHo)

FOR¡.íAT(6H PI2= 10811. 3)

F0RMAT(6H S = 10E11.3)

ToRMAT(r3)

CONTINUA

STOP

END

40

4L

42

43

44

45

46

36

.202.
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¿pÊ¡rorcs c

Relação entre os resultados obtidos em deteção estãtica e deteção dinâ
nica de uma nuvem de sedimentos radioatívos.

1)

ra¡¡te o tempo

exPressa Por

mesmo tempo t

urna dístâncía
ro N, (v. t) .

2'

que integrada

En deteção dínâmíca, uma sonda deslocando-Be con velocidade v dg

t , acusa na distãncia v.t a presença de uma guantidade de radiação
Nrr(v. t).

Supondo-se que a sonda caninha com velocidade de 1 n/s, duranfe o

obtem-se na distância 1.t um número Nl(f.t) de contagens.

Supondo-se que a sonda caulínha com velocidade de I ¡n/s percorrendo

v.È, durante o tempo tt, numericamente igual a v.t obtem-se um núme-

Em deteção estãtica obtám-se em cada ponto üma taxa de contagem n

sobre toda a distância L proporciona

.203.

Vamos em seguida provar que as contagens inÈegradas durante o tempo Ë,

ao loogo da distância L = v.tr por rmra sonda que se move corn velocídade v é igual
a tazão entre o número de contagens integradas pela mesma sonda, deslocando-se a

velocídade de I m/s, ao longo da mesma distância L = v.t, durante um tempo tr nume

rícamente igual a v.t, ê ê velocidade v. Esta tazão 6 ainda ao guociente da inte-
gral da taxa de contagem obtida em deteção estãtica (ponto por ponto ao longo de

toda distância L) pela velocidade v.

NEf
L

n.dL

N,,r(L = v.E) =

a) Sonda fixa

A taxa de contagem em cada pont,o é representada por:

Nr(L = v.t)

SA

n = lf a(h,x).n'(sA)dh.dx
hrx

distância da sonda S ao eLemento

superfície dh.dx onde a atividade
a(h,x).

1
I

J

vL
n.dL

= v.t

Ade
e



nr Èaxa de coritagem dada por uma atividade unitária sítuada a dietância SA;

b) Sonda n6vel

Sendo v n/s a velocidade de deslocamento da sonda, as conÈagens in-
tegradas sobre a distância L = v. È dependem do te¡opo e da posição da sonda:

N--(L = v.t) = IIf ¡'(SA).a(h.x).dh.dx.dtv-
thx

L = v.t

Nrr(L = v.r) = III nt(sA).a(h.x).¿¡.¿*..3L
Lhx v

Corno v e constante

1

N.r(L o v. r) - - III nt (sa).a(h.x).dh.dx.dl
v Lhx

A últina integração represente e ta:(a de contagem Nr(L . v.t) de modo

1

Nrr(L - v.t) o:tl(t - v.t)
v

dL = v.dt

.201.

que

deoonstra a prineira parte da proposição.

Reescrevendo a equação anterior sob a forma:

N'(L = v.t) - t UI nr(S¡').a(h.x).dx.dh).dL
l.

Lhx

obsenre-ee que a integral entre parênteses representa e texa de coriÈagem n. Então

N' (L ' v.t) = .l'n.dltL

demonstra a segunda parte da proposição

Nv(r) 1

v Nl(r) 1

v .l'n.dL
L



1. ROUSE, H., "An Analysis of Sediment TransportaÈion in the Light of Fluid
Turbulence"- Publicações U.S.D.A - Lg3g

2. QITESNEL, M., tt lrait6 Drhydraulic Fluviale Applique" - Eyrolles Editeur,
Vol. -2- L962.

3 . VA¡¡0NI' V.4., I'Lectures ¡ptes on Sediment Transportation and Channel

Stability" - Journ. Hidr. Div. - Vol. -92- (1966).

4 . EINSTEIN, A. ' "Formulas for Ëhe Transportation of the Bed Load - Tran

sacÈions of ASCE", march (L942).

5 . VIEIRA DA SILVA, R.C., "Étude dans un Canal en Charge de la Dístribution
du Oébut Solide" - Tese de Doutoramento Apreseneada a Faculdade de Ciên--
cias de Toulouse, 27 junho (1967).

6 . CRICKMORE, M.J., "The Time Integration Ìfethodr' - Proc. Roy. Soc. of Lon

don, sãries A, Vol . -27O- pp 27.

7 . HULL, D.8., "Îhe Total Count Technique: a Nenr Princíple in Flow Measure

ments", J. Appl. Radiat. Isotopes, 4, (1958). 1

I . PIMENTA, C.F., "Contribuição para o Cãlculo da Perda de Carga nos Ca¡rais

em Regime Uniforme" Tese de Catedra - USp -(1966)

9 TAYLOR, G.I., "TurbuLent Flow in Pipes" Proc. Roy. Soe. of London ,

sêries A, Vol. -223- , (1954), pp 446.

10. GOLI)BERC, E.D., I'i'Ieutron-Irradiated Quartz as a Tracer of Sand lfovements:

Qualitative Studies" - Bulletin of the Geological Society of America, Vol.

-66- May (19ss)

11. JEAì{NEAU, BERI'IARD; "ÉLude de Divers Procedes de Marguages de Sedínents par

Lror 198", CEA - R- 3389, (1967).

L2. COURTOIS, G. "La Houille Branche, nQ 7" (1970).

13. COURTOIS, G. "La i'lotion de Bom Melange dans Lternploi de Traceursrr, IAEA

Sl4- LZgl26 - Vienne, (1970)

L4. COURTOIS, G. "Possibilités o'ernpLoi drun Nombre Linitã de Grains Radioactifs

dans LtÉtudes Quantitatives de Mouvements de Sediments", - Int¡ J. Appl.

Rad. a¡rd Isotopes- Vol. -15-, (1964), pp 655.

15. SAUZAY, G. "Méthode du Bilan des Taux de Cornptage Dfindicateurs RadÍoactifs

pour laDetermination du Débít de Charriage des Lits Sableux", CEA-R-3431, -
(1e68)

Þ_LÞ_L J_9_9_B_4_E_r_ê

.205.



16. HOIIRS, R; JAFFRY, P.,
Mouvements des Sediments

Houille Blanche, ng 3, -

L7. R.AUETTE, M., IIEUZEL, Ì1., "Le Rtrône a Lyon, Etude de Lrentrainement des Galets

à Lfaide de Traceurs Radioactifs", La Houille Blanche, níunero spécial A(1962).

18. I{UBELL, D.W.; SAYRE, W.W., ttsand Transport Studies wíth Radioactive Tracers",
Proc. ASCE, Paper 3900' (L964).

19. SMITII, D.B. , PARSONS, T.V. , rrRadioactive Techniques for Determining Silt
Movement from Spoil Grounds in the Firth of Forth'f, Isgtopes in llydrology ,

IAEA, Viena (1967), pp. L67.

"Application des Isotopes Radioactifs a Lretude des

et des Galets dans 1es Cours Dreau et en Mert', La

1959,pp. 318.

20. CORDEIRO, S., "Experiences Relatives ã Enploi a Grande-Echelle de Lrargent -
110 pour Ltetude des Mouvements des Sãdiments Marins, l"t" Reunion des Techni

ciens Portugais de Ltenergie Nucleaire, LÍsbonne, (1958).

2L. PILON, J.J., "Mesures

Pays-Bas-L957aL962
314.

22. TNOSE, S. , KATO, ¡f . ,

ve Glass Sand", Int,
pp. zIL - 2L9.

.206.

23. GOMES, H.R., BARõ, G.8., GARCIA AGUDO, E., "Radioactive lracer Study in Rio

de La Plata", (1966).

par Traceurs Radioactifs du Mouvement des Sables aux

- Eurisotopes Cah.Inf.8r" CoÍmunication 15'(1965), 201-

24. COURIOIS, G., SAUZAY, G., "Sur les Masses de Sediments a Injecter dans une

Erperience de Traceurs Radioactifs en Sedi¡nentologie Dynarnique, IAEA/SU,

L29/36, - (1970).

"The Field Experùnent of Littoral Drift Using Radioacti

Conf. of Peaceful Uses of Atom.Energy, Geneva'1955, l: ,

25. HALD - Statistical theory with Engineering Applications, John l.Iilley
Sons, New York, (1960).

26. Ln{E, R.4., da SILVA, "curso de EstatÍstica", Ao Livro Tãcnico S.A. - L965,

29 Edição.

and


	20150720100720
	20150720101513



