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.1
OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou:

- Caracterizar a contaminação radioativa no ambiente vizinho da
mina de urânio da NUCLEBRAS, no Campo do Cercado, em Poços de
Caldas, resultante da descarga do efluente líquido e da movimentação de terra e minério no local.
*)r) f\

- Estudar, em laboratório, o comportamento do

Ra na interação

com água e sedimento de rio, visando esclarecer a sua distribui^
cão futura no ambiente local, de modo a fornecer subsídios para a estimativa de dose de radiação na população.
- Obter informações preliminares sobre a capacidade de mobiliza^
ção do

Ra, retida em solos, pelas águas locais.

.2.
CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO GERAL

1.1. - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Cora o desenvolvimento mundial do aproveitamento em larga
escala da energia nuclear, surgiu paralelamente uma crescente pre£
cupação com os rejeitos e efluentes resultantes do ciclo do combus_
tível nuclear.

Estes, quando disseminados no ambiente, introduzem

nele substâncias radioativas que sofrem vários processos

físico-

químicos e biológicos, podendo atingir o homem, sujeitando-o

não

so a irradiação externa proveniente do solo, ãgua e atmosfera, como interna, devido ã inalação ou ingestão de ar, ãgua e alimentos
contaminados por radionuclideos.
As instalações nucleares tais como, minas de urânio, usi^
nas de beneficiamento, centrais nucleo-elétricas e usinas de repro
cessamento de elementos combustíveis de reatores nucleares, produzem quantidades variáveis de rejeitos radioativos.

Porém

estes

são submetidos a tratamentos em cada instalação, de tal forma que,
somente os efluentes dos processos de tratamento contendo baixas
concentrações e pequenas pequenas atividades de radionuclideos(eflu
entes de baixo nível) são lançados no ambiente, sendo retidos

ou

embalados e remetidos para locais de segregação, os resíduos de alta atividade (resíduos de alto nível).
Os diversos organismos

nacionais e

internacionais

de

Proteção Radiologica

estabelecem limitações das

.3.
atividades

e concentrações dos diferentes radionuclídeos que podem

ser

lançados no ambiente, de modo a limitar as doses de radiação
que podem provocar nas populações residentes nas vizinhanças
das instalações nucleares.
Os rejeitos radioativos de alto e médio nível das usi.
nas de reprocessamento e das Centrais Nucleares,devem ser retidos ou segregados sob controle muito rigoroso, por períodos variáveis de dezenas a centenas de milhares de anos.
Até o presente, tem-se utilizado uma segregação tejnp£
rãria, sob forma solida ou líquida, enquanto se desenvolve tecnologia para" os processos" definitivos. Estes envolvem a vitrificação dos rejeitos de alto nível ou sua transformação em materi
ai cerâmico e sua transferência para formações geológicas adequadas, como depósitos de sal-gema, massas graníticas ou poços
super-profundos (1). Os rejeitos de nível médio

são insolubili_

zados com cimento ou betume, contidos em toneis metálicos e armazenados em locais remotos, em condições geológicas e hidrológicas favoráveis.
As minas e usinas de beneficiamento de minério de urji
nio, produzem grandes quantidades de rejeitos sólidos, e líquidos
que contém a maior parte dos radionuclídeos descendentes do urânio.

Os resíduos sólidos, no passado, eram geralmente mantidos em

aterros ou montes a céu aberto.
As demais etapas do ciclo combustível nuclear,foram
desde o início

desenvolvidas sob rigoroso controle de segurança

interna, dos efluentes lançados no meio ambiente e do isolamento

.4.
dos rejeitos*

Mo entanto, só muito recentemente foram impos-

tas normas rígidas similares, de restrição das descargas de eflu
entes

líquidos

no meio ambiente e de estabilização de re-

jeitos sólidos resultantes da mineração do urânio e de sua ex
tração de minérios.
Considerando a segregação proposta para os rejeitos de
alta atividade provenientes da usina de reprocessamento de elementos combustíveis e a relativa disponibilidade

de

acesso

aqueles resultantes da mineração e beneficiamento de minério
de urânio, uma comissão de estudos da American Physical Society,
concluiu que, para exposições de populações locais e regionais,
os radionuclídeos presentes nestes são, a longo prazo, potencialmente tão importantes como nos primeiros Cl)•
O primeiro estágio do ciclo combustível consiste

na

extração dos minérios de urânio da mina, cujo processo pode dar
origem, devido â existência de águas de infiltração das chuvas
ou subterrâneas, a um efluente líquido dela bombeado, contendo
concentrações variáveis de radionuclídeos descendentes do urânio lixiviados dos veios de minério (2,3,4) dentre os quais tem
*) J fi

maior importância radiobiológica o

Ra, o mesmo podendo ocor-

rer em minas a céu aberto. Esses efluentes podem atingir

os

cursos de ãgua e eventualmente chegar até ao homem (5).
Juntamente com o minério aproveitável de urânio, são
retirados o minério de baixo teor e o estéril, constituindo estes os rejeitos sólidos da mina, que são normalmente empilhados
proximo desta.Estes,não sõ representam uma fonte de emanação de

.5.

Rn gerado pelo

Ra presente, como concentrações significativas

deste e de outros descendentes do urânio, podem ser lixiviados pelas
águas das chuvas.

Tem menor importância a irradiação gama direta na

sua proximidade. Após retirado da mina, o minério é transportado para a usina de beneficiamento onde é moído, o urânio é lixiviado

por

ácidos (H^SO,) ou alcalis e purificado, procedendo-se então até â for
raação do sal, diuranato de amônia, vulgarmente denominado de "yellovcake".

Destes processos resultam grandes quantidades de rejeitos só-

lidos e líquidos, nos quais estão presentes praticamente todos os radionuclideos descendentes do urânio, inicialmente presentes no minério e cerca de 5% do próprio urânio, além de vários agentes químicos
utilizados na usina.
Os radionuclideos de maior interesse do ponto de vista am~

- 2 3 8

>•

biental são os da serie do
U, apresentado na tabela I,
este isótopo constitui 99,33 do urânio natural (6).
? 7 f\

ja

que

y ^ si

Destes, o
Ra é o descendente de
U que tem $ofrido
maiores controles devido a sua elevada radiotoxidez para o homem.
226

0

Ra pode ser lixiviado, em frações diversas, de vários tipos de minérios de urânio e de resíduos sólidos das usinas de beneficiamento.
Em vários tipos de curso d'água, mantém-se predominantemente em solução, podendo ser absorvido e concentrado por vegetais comestíveis,
atingindo assim o homem através da cadeia alimentar (5). Investigações recentes (7)(8)(9), consideram o rádio, o principal radionuclídeo
40
••
natural (depois do
K) que, através do solo se concentra nas plantas,
por ser um metal alcalino-terroso.

TABELA 1
Serie Radioativa Parcial do

238

Ü

230

g

4,5x10^

l,2min

24,ld.

226Ra 4-

a

8,0 x IO1* a.

1602 a.
222

Rn

a

,

218

Po

pb

138 d.

a >

3«OSmin

3 ,8d.

206 p b ^ a

Th-

2,5x10^.

210

214

26,8min

21(
Po
5,0 d.

214Po-

Pb

W22.0 a

19,7min

1,6 x 10~4s

.7.
O
8,0 x 10

226

Ra é imediatamente sustentado pelo

Th

de

ano de meia vida, e decai por emissão alfa com

meia vida de 1602 ano para o
3,8 dia.

Z30

uma

Rn, um gãs nobre de meia vida

Este, quando emanado para a atmosfera, difunde-se e

dispersa-se,decaindo através de seus filhos de meia vida curta
(até*

Po) que representam um risco radiolõgico por inalação ,

e através dos de meia vida longa (principalmente

Pb e

Po),

que provocam uma contaminação cumulativa no ambiente, pela sua
deposição nos solos e plantas.
Vários estudos têm sido realizados, de forma a

se

encontrar um sistema adequado de tratamento ou de contenção

e

estabilização dos rejeitos, de forma a minimizar a disponibilidade do

Ra no ambiente e a emanação do

Rn para a atmosfera.

Como uma forma inicial de contenção, os rejeitos
quidos com sólidos em suspensão são conduzidos para bacias

líde

decantação, apôs processo de estabilização de alguns dos radionu
clídeos residuais (por neutralização, por ex. com cal), onde oco£
re a deposição de partículas com radionuclideos associados.
A maior parte dos radionuclideos em solução
*? *) f\

risco potencial, como o

Ra,

7in

Pb e

de maior

y f

Th, coprecipita com

CaSO4 (10), misturando-se com os sólidos depositados no fundo
lagoa.

o
da

Eventualmente os resíduos sólidos decantados podem ser r£

movidos e empilhados nas vizinhanças.

Quando a contenção total

dos rejeitos líquidos tratados é impossível, em virtude de condições climáticas adversas, ou quando a recirculação do efluente li
quido não é praticada, em algumas instalações adiciona-se

BaCl2

7 ? fi

antes da descarga do efluente para coprecipitar o

Ra que

não

.8.

tenha sido insolubilizado na própria lagoa. Nos Estados Unidos,
por exemplo, as normas de proteção radiolõgica exigem que a concentração do

Ra solúvel no efluente líquido lançado nos

cur-

sos da água não exceda 3pCi/l.
A evaporação em clima quente ou árido, ou a reutilizei
ção da água, diminuem significativamente a possibilidade dos radionuclídeos atingirem as águas de superfície ou subterrâneas.
Se o radio fosse quantitativamente coprecipitado, este problema estaria resolvido.

No entanto, na prática isto

não

acontece, a coprecipitaçao não e completa porque o CaSO^ é* relativamente solúvel (ao contrário do BaSO 4 ), e a presença de agentes químicos e do próprio sedimento

interferem nos processos de

retenção e lixiviação do rádio. A retenção de radônio e variável
em cada tipo de instalação, existindo ainda o problema da presença do

Th, que gera continuamente "novo"

Ra, podendo

este

ser mais móvel do que o originalmente presente. Devido a longa
meia vida do 230Th, estes rejeitos são uma fonte potencial "perina
nente" de contaminação do meio ambiente.
A maior parte das usinas de urânio são operadas por p£
ríodos relativamente curtos, sendo em seguida desativadas.

Em a_l

gumas regiões as lagoas secam e o depósito de sólidos radioativos
no fundo bem como os empilhados nas vizinhanças, numa forma relativamente móvel, constituem as pilhas de rejeitos ou "tailings".
Estes são uma fonte contínua de radiação gama e de emanação de radônio, além de poderem ser lixiviados pelas águas pluviais liberan
do

7 ? f»

Ra e

y1n

Pb no ambiente.

Existe ainda o problema

do vento,

.9.

que pode conduzir a grandes distâncias as partículas mais finas
contaminadas e que são depositadas em solos e plantas (11). Nas
minas desativadas, estes rejeitos ficam abandonados por muitos
anos e, em alguns casos foram inadvertidamente utilizados com
material de construção (11). Em regiões de elevada precipitação
pluviometrica, as lagoas não secam e o problema é ainda mais com
plexo.
Nos Estados Unidos e no Canadá, tem sido encontradas,
nas vizinhanças de pilhas de rejeitos de minas desativadas, concentrações de
missível.

Ra em águas subterrâneas, acima do máximo per-

Assim, por exemplo, nas vizinhanças de uma mina desa-

tivada, na região de New Mexico, Estados Unidos, foi analisada
uma série de amostras de água, retiradas de poços localizados em
*} *) f\

vários pontos, tendo sido encontradas concentrações de

Ra

de

até 6,6 pCi/1 (12).
No Canadá, foi feito um estudo da possível contaminação das águas subterrâneas, devido a infiltração das águas pluviais após passagem através das pilhas de rejeitos.

Para isso

determinaram as concentrações de diferentes radionuclídeos

em

amostras de água, retiradas de uma série de poços perfurados em
torno dos depósitos de resíduos.
226

Os valores encontrados

para

Ra atingiram até 137 pCi/1 (13).
Recentemente, Holtzman (14) realizou um estudo nas v£

zinhanças de uma mina de urânio, onde as águas de superfície chç_
22fi
gavam a atingir cerca de 60 pCi
Ra/1, com o objetivo de esti
mar a contaminação da cadeia alimentar humana, devido ao
Ra,

210

Pb e

210

Po, originários dos rejeitos

Th,

da mineração.

.10.
Constatou a existência de concentrações elevadas de

y ? fi

Ra

e

Pb em ossos e tecidos moles de coelhos selvagens e vacas da
região vizinha da usina, bem como em vegetais comestíveis e ca
pim.
7 *) d

As concentrações de

Ra nos tecidos desses animais

eram apreciavelmente mais elevadas que os controles,, contrariamente as de

Pb e

Po que apresentavam apenas pequenos acrés_

cimos.
Os teores de

2

Ra e

Pb encontrados nas fezes

do

gado local foram bastante elevados de 50 e 7 vezes superiores
aos controles, respectivamente;
teratura» de que somente

o que confirma os dados da li-

uma fração muito pequena destes radio-

nuclídeos presentes na alimentação é absorvida no trato gastro
intestinal,sendo a maior parte excretada nas fezes. Entretanto,
os estudos realizados em locais de minas e usinas de urânio desa.
tivadas têm contribuído para uma melhor avaliação dos riscos que
os rejeitos podem representar em termos de dose de radiação,

e

para verificação da eficiência de diferentes métodos de segregação ou estabilização dos mesmos visando a segurança das populações vizinhas.
Existem várias soluções propostas para o problema dos
rejeitos, embora não totalmente eficientes e economicamente pro~
blemáticas.

Os rejeitos sólidos podem ser cobertos com rochas,

refugos da mina, ou solo, de forma a não só* estabilizar contra a
ação do vento, mas também diminuir o nível da radiação gama
suas vizinhanças.

nas

Outros propõem repor os resíduos nas minas sub-

terrâneas apôs algum processo de impermeabilização. Porém, quase
todos os

últimos trabalhos apresentam como

método mais adequado,
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a revegetação (IS). Este soluciona os problemas de erosão, porém a área deve ser sinalizada e controlada indefinidamente,pois
encontraram-se concentrações significativamente mais elevadas,
principalmente de

Ra o urânio, em plantas que cresceram em re_

jeitos sólidos de urânio (16). Não existindo até" agora, solução
para um sistema eficiente e econômico de segregação segura dos
rejeitos resultantes da mineração e beneficiamento do urânio, há
necessidade de se estudar, acompanhar e controlar o comportamento
no meio ambiente e as vias de trânsito até ao homem, dos radionuclídeos considerados críticcs, bem como avaliar a concentração dos
mesmos no ambiente local, "ntes, durante e após a operação das ins
talações.
Com um controle permanente ao longo do tempo, ;.poder-se-ia
detetar falhas na contenção dos rejeitos e consequentemente tomar
as medidas corretivas.
A concentração usual de

Ra em águas doces varia de 0,01

a 1 pCi/1, podendo atingir concentrações de até 100 pCi/1 em águas
minerais.

A sua concentração média no solo é* de 0,7 pCi/g, apresen

tando valores na faixa de 0,3 e 1,4 pCi/g.

0 conteúdo na dieta,

principal fonte de incorporação no homem, é, em regiões de radioati^
vidade natural normal, da ordem de 1 pCi/d, em países como Estados
Unidos, Inglaterra, França, Índia, Rússia e Argentina (17),(18), Em
regiões nas quais alguns componentes da dieta apresentam concentrações elevadas de

Ra, a ingestão diária atinge níveis mais eleva-

dos.

As castanhas do Pará, por exemplo, apresentaram concentrações

de

Ra numa faixa de 75 a 3564 pCi/Kg (19) e os salmões do Pacífi^

co, que são consumidos pelos esquimós e índios norte-americanos ,ce_r
ca de 20 pCi/Kg (17).
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Em regiões de radioatividade natural elevada, como em
Araxá no Brasil, a concentração de radio na dieta, chega a atingir 10 a 40 pCi/d de

226

Ra e 60 a 240 pCi/d de

228

Ra (20) ; na re_

giao de Kerala na índia, a ingestão diária média e de 2,85 pCi/d
de

226

Ra (21).
Em regiões de ingestão de rádio normal, a concentração
"7 "? fx

no esqueleto varia de 4 a 40 fCi de
-

Ra/g de cinza, cerca de 40

'

228

pCi por esqueleto em média, ao passo que para o

•*

Ra o valor

e

de aproximadamente a metade (17).
Devido ao metabolismo do
cio, uma vez absorvido
nos ossos.

Ra ser semelhante ao do cál^

no trato gastro-intestinal, é concentrado

Foi provado que os osteosarccmas e outros tumores ó*s-

seos observados nos pintores de relógios fluorescentes, foram provo
cados pela ingestão de

7 y f\

Ra contido na tinta e seu acúmulo nos os_

sos (22). Informações epidemiologicas foram obtidas de uma série
de pacientes, aos quais foram administradas soluções de rádio por
via intravenosa ou oralmente para tratamento médico.

Nestes dois

grupos, observaram-se 40 mortes devidas a cancer ósseo, a existência de porosidades ósseas e até de algumas necroses (23).
Além destes casos de efeitos agudos provocados por cargas corporais elevadas de radio, levantamentos epidemológicos e ex
perimentação animal demonstraram a indução de vários tipos de lesões resultantes da irradiação proveniente de menores atividades de
radio acumuladas no esqueleto.
No passado, o critério usado para redução de risco
operários

que trabalham

dos

em industrias que manipulam rádio, foi o
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estabelecimento de cargas corporais máximas e dos conseqüentes
limites ae concentração no ar e ãgua.
Como porem, é muito difícil estimar o risco associa,
do a pequenas doses e taxas de dose de radiação e, consequentemente a pequenas atividades ds radionuclideos incorporados
ao organismo humano, a Comissão Internacional de Proteção Radiologica.em 1966,adotou uma nova filosofia mais precavida(24).
Aceita que qualquer exposição às radiações envolve algum risco
de radiolesões. Recomenda portanto que, qualquer exposição
desnecessária seja evitada e que todas as doses de radiação em
indivíduos ou na população em geral, sejam mantidas tão baixas
quanto realmente alcançável, levando-se em conta considerações
sociais e econômicas.
Em termos práticos isto significa que deve-se limitar
as doses de radiação a um nível para o qual, o risco assumido
seja considerado aceitável para os indivíduos e para a sociedade, em relação aos benefícios resultantes das atividades que en
volvam exposição âs radiações.
Por todas estas razões, é* importante investigar, para
cada tipo de instalação do

ciclo combustível nuclear, o compor

tamento dos radionuclideos de maior importância radiobiologica
lançados no meio ambiente, visando a adoção de medidas que minimizem

a

exposição ãs radiações das populações locais.
Em 1974, no Campo do Cercado,na região de Poços de

Caldas, Minas Gerais, entrou em funcionamento experimental, a
primeira miiia de urânio do Brasil. Os trabalhos de perfuração
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e prospeção e o bombeamento de

ãgua das galerias subterrâneas

que era lançada no córrego do Cercado, provocaram o espalhatnen
to de minério de urânio nas vizinhanças da mina e a dispensa de
radionuclideos da série do
efluente

U ao longo da via de descarga

do

líquido. Medidas preliminares realizadas pelo Insti-

tuto de Radioproteção e Dosimetria da Nuclebrás.revelaram con~
centrações de

U e

Ra acima do normal na região, em vários

materiais ambientais.
Estando também prevista a construção de uma usina de
beneficiamento de minério de urânio no local, que por sua vez
iria produzir novos rejeitos e efluentes

radioativos, o Insti^

tuto de Radioproteção e Dosimetria planejou um sistema de col£
ta de amostras e analises para monitoração do ambiente local.
Na realidade não se tratava de uma monitoração pré-operacional,
pois o ambiente já" havia sido perturbado e os níveis de radioatividade em alguns pontos eram superiores aos normais.
Esta situação pareceu oferecer uma excelente oportuni.
dade para se estudar o comportamento dos radionuclideos da sé238
rie do
U liberados no meio ambiente local e acompanhar "in
situ" o seu trânsito e distribuição no meio aquático e terrestre.

0 laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica

planejou um amplo programa radioecológico na região em complementação aos trabalhos de monitoração do IRD, no qual esta tese
se

incluia.
Porém em 1977, a Nuclebrás, proprietária da mina

de

urânio .decidiu interromper as operações subterrâneas e passou a
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explorar a mina em céu aberto.

Iniciaram-se os trabalhos de

decapagem do local, com remoção e transferência de grandes vo
lumes de terra, o que perturbou de forma irreversível as condições originais.
Consequentemente o projeto planejado foi inteTrompjl
do, tendo sido possível, apenas avaliar preliminarmente a extensão da contaminação local, identificando-se a presença

de

alguns radionuclídeos em vários materiais e suas principais
vias de transporte.
Decidiu-se dar continuidade ao projeto, investigan"? 7 f\

do era laboratório o comportamento do

Ra era sua interação

com águas, sedimentos e solos do ambiente local, utilizando
técnicas que reproduzissem tanto quanto possível as condições
naturais de forma a se poder tentar extrapolar as conclusões
para a região em questão.
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CAPÍTULO II

CARACTERIZAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA NAS
VIZINHANÇAS DA MINA DE URÂNIO DA
NUCLEBRA*S
NO CAMPO DO CERCADO EM POÇOS DE CALDAS - MG

II.l. - INTRODUÇÃO

O planejamento inicial do projeto, previa uma avalia
ção preliminar da extensão da contaminação radioativa no ambiente vizinho da mina de urânio do campo de Cercado, identifies*
ção dos radionuclídeos mais significativos e dos materiais capazes de concentrá-los, bem como de suas vias de transporte.
Posteriormente, pretendia-se quantificar a distribuição no ambiente dos radionuclídeos de maior interesse radiobiolõgico e,
determinar seus fatores.de transferência através das

cadeias

alimentares do homem.
Pelas razões apresentadas na Introdução, o

trabalho

teve que ser interrompido numa fase muito inicial, possibilitando apenas a caracterização da radioatividade ambiental atra
vês de coleta aleatória

de amostras e radiometria ou anali-

ses radioquímicas.
Dentre os métodos mais utilizados para avaliações
desta natureza, optou-se por
nações das atividades <=< e Q

proceder inicialmente a determitotais (25,26).

Estas determina

ções caracterizam-se pela simplicidade de preparo de amostras e
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rapideat de obtenção de resultados. Os materiais que apresenta
ran atividades mais elevadas, foram analisados por espectrosco
pia gama, a fim de serem identificados os radionuclideos responsáveis pela contaminação.
Posteriormente, procedeu-se is analises radioquímicas de água e de algumas cinzas de plantas,com o objetivo
se determinar com precisão o teor de

Ra e

de

Pb, radionu-

clideos que desde o início ofereciam maior interesse.

II.2. - MATERIAIS E MÉTODOS

II.2.1. - Coleta e preparo de amostras

Como o efluente líquido da mina, contendo

Ra, ura

nio e descendentes, era lançado no córrego do Cercado, os primeiros pontos de coleta foram escolhidos ao longo deste córrego e nas vizinhanças da mina, pela maior probabilidade de

se

obterem atividades mais elevadas do que as normais na região ,
nos materiais coletados.

Outros pontos fora da area de influ-

ência direta da mina, foram estabelecidos como controle.
Os pontos de coleta estão apresentados no mapa

das

figs. I e 2, sendo que alguns faziam parte do plano estabelecido para monitoração da área pelo IRD.
Coletavam-se em cada um desses pontos, amostras

de

sedimento, água e plantas e algumas de solos em locais adjacen
tes.
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FIGURA 1. - Mapa da Região de Poços de Caldas
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FIGURA 2 - Mapa.da Vizinhança da Mina de Urânio da NUCLEBRÂS no
Campo do Cercado em Poços de Caldas
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As amostras de sedimento de aproximadamente 500g
guardavam-se em caixas plásticas, mantidas no escuro e na
câmara

fria (5°C).
As águas filtravam-se no local em papel Whatman 41,

para remoção de partículas em suspensão, e acidulavam-se com
2nd HC1/1 para evitar a possível adsorção dos radionuclídeos
em solução nas paredes dos recipientes.

Guardavam-se em fTas^

cos'de plástico na câmara fria (5°C).
As amostras de plantas lavaram-se exaustivamente no
local, em água corrente, para remoção de poeiras ou partículas
de solo que pudessem estar aderidas as folhas.
em sacos plásticos até posterior tratamento.

Guardavam-se

Os solos apôs co

leta, guardavam-se em sacos de plástico.
Na época de se efetuarem as análises, as amostras
eram submetidas a tratamento adequado,

consoante

o tipo

de

método que se propunha.
Desta forma, fraccionavam-se os sedimentos em peneiras padrões com malhas de 32,200 e 400 Mesh (orifícios de 0,5;
0,074; 0,037 ym de diâmetro), acopladas seqüencialmente num sis_
tema vibrador apropriado, de fabricação Produtest.

Suspenderami-

se os sedimentos em água destilada, para facilitar a separação
dos grãos, recolhendo-se as diferentes frações.
se apenas a de grão

Centrifugava-

< 400 Mesh a 300 x g durante 1 hora, para

retirar a água destilada utilizada no fraccionamento. Secavamse todas as frações na estufa a 120°C.

A fração

< 400 Mesh

repassava-se na peneira de 200 Mesh, para desagregação dos grãos

.21.
que se formaram durante a secagem.
As águas filtravam-se em membranas millipore com porosidade de 0,45 Mm.
As plantas eram lavadas novamente no laboratório, S£
cavam-se em estufa a 100°C e calcinando-se posteriormente

no

forno a 400°C.
Os solos, depois de secos, espalhavam-se numa superfície plana, e com a ajuda de um rolo de madeira desfaziam-se os
seus grumos.

Passavam-se então numa peneira de lmm, para remover

raízes, folhas, pedras e outros materiais estranhos.
II.2.2. - Medidas de atividade

a

total

Determinou-se a atividade alfa total, pela técnica
descrita por Turner (27) e modificada por Penna-Franca (20) para
contagem cintilografica, utilizando SZn(Ag) em pó como cristal
cintilador.
O sistema de deteção utilizado, consiste numa montagem contendo a amostra recoberta por uma fita adesiva

na

qual

se espalhou SZn(Ag) em põ, colocada diretamente:em contato com
o fotocátodo de uma sonda Nuclear Chicago modelo 028611, estando
esta acoplada a um escalímetro Nuclear Chicago modelo 8725, pre
viamente calibrado para contar pulsos referentes a partículas
alfa, correspondentes a emissões naturais.
Medidas anteriores efetuadas pelo Instituto
dioproteção e Dosimetria da Nuclebrãs
Ra superiores aos normais em alguns

demonstraram
materiais

de Ra-

níveis
do

de

ambiente
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*? *? ft

local.

Sendo o

Ra amplamente utilizado por vários autores

como padrão de medidas de atividade oi total, e, supondo

ser

ele o principal contaminante do local, decidiu-se expressar os
7 9 f\

resultados em
Ra equivalente.
2 2fi
Para se utilizar o
Ra como padrão das medidas oi
total das amostras,necessita-se conhecer a sua atividade absoluta em número de partículas

o< /min. No caso do

Ra, isto

sõ é possível se se assegurar a retenção completa do radõnio.
7 *7 ft

Para tal, optou-se pela coprecipitação do

Ra com BaSO^, pois

não sõ ê coprecipitado quantitativamente, como também a estrutu
ra cristalina do BaSO. retém quantitativamente o radônio (28,29).
Trinta dias apôs a coprecipitação, ter-se-á atingido o equilíbrio secular entre o

Ra e seus descendentes ate ao

Po (6),

quando então se obtém quatro partículas alfa por cada transmuta*) 0 (\

ção do

Ra, condição escolhida para contagem.
Devido ao elevado número atômico ponderado do BaSü^,

decidiu-se porém, verificar como varia a eficiência de contagem
a total com o número atômico ponderado da amostra, para se poder
comparar com segurança as contagens do padrão com as das amostras.
Para isso, utilizaram-se padrões de
urânio e

Am, minério de

9 y f\

RafBaSO-) em diferentes matrizes, cujos números atei

micos ponderados variavam de 4 a 22.
A figuTa 3 demonstra uma variação acentuada da eficiência, traduzida em Cph/pCi/g, com o número atômico, muito embora
não se tenha esclarecido a natureza desta relação. Turner (27)
afirmou não existir influência da densidade do material, do grau
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cph.
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FIGURA 3 - Variação da eficiência (Cph pCi/g) com o número
atômico ponderado (Z ) da matriz, utilizando co
mo padrão 241Am
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de compactação e granulometria da amostra.

Porem, no cálculo mate_

mático, para determinar a atividade específica, por ele desenvolvi
da, esta incluída a potência Z '

com a qual a atividade específi^

ca varia inversamente, No caso de materiais biológicos, para

os

quais essa expressão foi aplicada,em que os números atômicos são
muito próximos (10 a 12) a variação com o 2 pode considerar-se ir_
relevante. No entanto, pelos resultados obtidos podemos afirmar
não sõ a influência acentuada do número atômico ponderado, mas tam
bem a de outros fatores não identificados, nos quais provavelmente
estará incluida a densidade do material.
Admitiu-se então, a necessidade de um padrão com número
atômico ponderado o mais próximo possível das amostras.
Devido ao elevado número atômico ponderado do sulfato de
bário, utilizaram-se misturas homogêneas, com pequena percentagem
y y f\

de

Ra (BaS0 4 ), (5 a 10*»), em sedimento não contaminado ou em car

bonato de cálcio, respectivamente como padrões para amostras de sedimento e plantas.

No caso das amostras de plantas, o erro devido

ao padrão seria menor se fosse utilizado como matriz, cinzas
plantas não contaminadas.

de

No entanto, devido â composição diversa

das cinzas dos vários tipos de plantas, a utilização de um padrão
para cada amostra seria pouco pratico.

Para a medida de radiação

de fundo, utilizou-se açúcar, pois segundo Brugnara (30), entre CaCOj,
NaCl, osso calcinado e açúcar, foi este o que apresentou menor radioai
tividade natural, o que mais uma vez se constatou (7,5 cph). Sempre
que possível montavam-se as amostras em duplicata e contavam-se duran
te 40 min ou ate acumularem 1000 contagens.

Nas condições experimen-
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tais utilizadas, a atividade mínima detetável era de 2,5 a 3,4
pCi tòtal/g, respectivamente para cinzas de plantas e sedimento.

II.2.3. - Medidas de atividade A

total

Determinou-se a atividade ô total das mesmas amostras, por um método radiornetricô, utilizando a técnica descrita por Brugnara, (30)

para amostras ambientais, consistindo

numa montagem em plaquetas de latão dimensionadas de tal forma
que, a espessura da amostra seja superior ã necessária
atingir a

saturação.

para

Utilizou-se um sistema de deteção cons-

tituído por um contador Geiger-Muller de fluxo gasoso, dotado
de um sistema de anticoincidência para redução da radiação de
fundo, acoplado a um trocador automático de amostras e escalímetro com registrador em fita de papel, modelos 1043

e

8703

respectivamente, de fabricação Nuclear Chicago.
Para o calculo das atividades ft total de amostras
ambientais, são muito utilizados como padrões o
ra em equilíbrio de

90

Brugnara,

Sr +

90

(30),

Y

K ou a mistu

(28,29).
determinando atividades beta to-

tal de sedimentos e cinzas de plantas, verificou que os resultados não variavam significativamente, quando calculadas

em

função de qualquer um daqueles padrões; isto mais uma vez foi
confirmado, o que levou â utilização do

40

K (KC1 moido) devido

a maior facilidade de sua obtenção e preparação.
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Embora a radiação ft do
dia de 0,40

K tenha uma energia mé-

MeV, muito próxima da energia média da mistura dos

produtos de

fissão

de meia vida longa, o mesmo não aconte-

ce em relação às emissões das séries naturais.
Como nas amostras em estudo, esperava-se encontrar
em maior concentração, os radionuclídeos da série do urânio,
principalmente

Ra e seus descendentes, pensou-se em utili-

zar para estas medidas o mesmo padrão empregado para ot total.
Antes de ser colocada em pratica esta opção, efetu
ou-se a medida e cálculo da atividade fà total de algumas amos.
tras de

Ra e minério de urânio de atividade conhecida, por

comparação com os dois padrões em causa,
misturado com sedimento.

KC1 e

Ra (BaSO^)

Pelos resultados apresentados na ta-

bela 2, pôde-se verificar que os valores são mais próximos dos
O "7 f\

teóricos, quando determinados por comparação com o
Passou-se então a utilizar

Ra (BaSO^)

este padrão, sendo porém necess£

rio recobrir o detetor Geiger com um filtro de alumínio
(12mg/cm ) de forma a absorver todas as radiações alfa do
yy

fi

•

Ra e seus descendentes.

Tal como nas medidas de alfa total,
2? f>
os resultados das atividades são expressos em
Ra equivalente,
embora

obviamente,haja uma contribuição apreciável do potássio

nas amostras que o contenham.
Tanto para as amostras de sedimento, como para as de
22fi
cinza de plantas, utilizou-se o mesmo padrão
Ra (BaSO^)
em
sedimento, visto ter-se verificado que a matriz não tem uma influência significativa na eficiência para este tipo de medida.
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TABELA 2
Resultados dos valores das atividades B total de alguns
padrões, determinadas
4O

KC1 e de

226

por

padrões

Atividades 6 total
(pCi/g)

padrão

226

teórica

4O

1136,7

930,3

1112,8

951,2

872,3

1033.5

1011,0

821,2

972,9

876,9

740,1

876.9

KC1

Ra(BaSO 4 )

de

urânio
era
sedimento

226

Ra(BaSO 4 )
em CaCO 3

226

Ra(BaSO 4 )

em açücar
226

de

Ra(BaSO 4 ) era sedimento

Amostra

Minério

comparação com

Ra(BaSO 4 )

em sedimento
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Para a medida da radiação de fundo, utilizou-se tal
como para alfa total, açúcar moido, obtendo-se o valor médio
de 4,5 cpm.

Sempre que possível as amostras montavam-se em du

plicata e contavam-se durante 60.00- min. ou ate acumularem 5.000
contagens.
Nas condições experimentais utilizadas a mínima atjL
vidade detetável era de 1,11 pCi fb total/g de sedimento e cin
zas de plantas.

II.2.4. - Medidas por espectroscopia gama
Para se comprovar as hipóteses formuladas sobre
resultados obtidos, nas medidas de atividade oi e

os

(b totais

das amostras ambientais, decidiu-se identificar os radionuclídeos presentes por espectroscopia gama.
Utilizou-se como sistema de medida um detetor Ge (Li),
fabricação Nuclear Diodes, modelo L-999 com 50cm

de volume sen

sível, acoplado a um seletor multicanal, Hewlett-Packard

n*

5422A, de 8192 canais, associado a um registrador em fita de papel e traçador de gráficos.
Este detetor,devido ã sua boa resolução, permite

a

separação dos fotopicos de alguns elementos de interesse, que
não são resolvidos pelo detetor Nal(Tl), possibilitando portanto
a sua identificação.
Calibrou-se o aparelho (0,5 KeV/canal) ,escolheram-se
as melhores condições de contagem (geometria, tempo de contagem)
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utilizando um minério de urânio padTão da International Atomic
Energy Agency, cujo espectro está apresentado na figura 6.
As amostras bem como o padrão, montaram-se em caixas
cilíndricas de plástico de 6,5cm de diâmetro e l,5cm de profundidade.
Apenas as amostras de sedimento e de cinzas de plantas que apresentaram valores elevados de atividade (X e

{b to-

tais foram analisadas.

II.2.5. - Analise radioquímica da água - dosagem
de

226

Ra

e

Para a dosagem de

210

*y *?

Pb
ft

Ra e

y í í\

Pb nas amostras de água

coletadas, procedeu-se â adaptação de quatro técnicas (28) C31)
(32) (33), numa única, de modo a se obter um processo analítico
rápido e simples, adequado às determinações em questão.
Fundamentalmente a técnica utilizada consiste, na adi
ção de carreadores

de Ba

e Pb

Es amostras de água, preci-

pitação destes como sulfatos,carreando junto o
quando presentes.

22 fi 2 1 0 '

Ra e

Pb,

Procede-se em seguida â dissolução dos sulfa

tos de bário e chumbo formados, com complexantes em meio alcali
no.

Posteriormente reprecipitava-se seletivamente em pH diferen

tes, o

Ra(BaS04) e o " 10 PbSO 4 . Procede-se também a algumas

etapas de descontaminaçao de impurezas radioativas, principalmen
te

230

Th e

22
11
00

Po,
Po,

A descrição da técnica utilizada é apresentada em seguida:
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1 - Transfere-se 1.000ml de água a analisar já previamente acídülada (2inl HC1/1), para um becher, adiciona-se 5ml de ácido cí
tricô 1M com 0,14 de fenol, algumas gotas de vermelho.de metila
e gotas de NH-OH ate coloração amarela. Adiciona-se então, lOmg
de carreador de Ba + + e SOmg de carreador de Pb + + , ambos na forma
de nitrato.
2 - Aquece-se ate cerca de 90°C, quando se adiciona, agitando
continuamente, ácido sulfúrico 1:1 até coloração rSsea permanente . Observa-se então a formação de precipitados de BaSO^ e
PbSQ^, carreando junto os radioisõtopos de rádio e chumbo, bem
como parte de outros radionuclideos presentes.
3 - Cobre-se o becher com vidro de relógio, deixa-se esfriar
decantar durante à noite.

e

Remove-se então, com trompa de água

a maior parte do sobrenadante;

transfere-se o precipitado pa-

ra tubo de centrifuga de 50ml, centrifuga-se a 4000 x g, duraii
te 10 min. e despreza-se o sobrenadante, lava-se o

precipitado

duas vezes por centrifugação com ácido sulfúrico 0,51.
4 - Para descontaminar os precipitados,principalmente de
e

Th

Po, lava-se o precipitado duas vezes com 5ml de HNO3 fume

gante (90%) por centrifugação.

Desprezam-se os sobrenadantes.

Lava-se com 10ml de H2SO4 1:5 para retirar o excesso de HNOj e
duas vezes com H^SC^ 0,5%.
5 - Dissolve-se o precipitado em banho-maria, adicionando 12ml
de etileno di-amina tetra-acetato de sódio (EDTA) a 10% e lml
de tri-etanol-amina 1:1.

Esta dissolução deve ser completa.

6 - Adiciona-se 20mg de carreador de Bi

+

, alguns miligramas

de cristais de sulfato de amônia, gotas de vermelho de metila
e ácido acético glacial, agitando sempre até coloração

rõsea

.31.

permanente.

Nestas condições precipita apenas o sulfato de bá-

rio, carreando junto o

Ra presente na amostra.

7 - Deixa-se esfriar, centrifuga-se e transfere-se o sobrenadan
te para um becher de 100ml com auxílio de uma pipeta Pasteur.
Lava-se duas vezes o precipitado de BaSO^, com ácido sulfürico
0,51, adicionando-se estes sobrenadantes ao becher anterior.
8 - Aquece-se o sobrenadante contido no becher, ate cerca

de

70°C, adicionando-se então, lOOmg de Ni + + e lOml de ácido sulfú
rico 1:1, agitando continuamente.
PbSO4 carreando junto o '

Pb.

Forma-se um precipitado

de

Lava-se duas vezes com ácido

sulfúrico 0,5$ por centrifugação e despreza-se o sobrenadante.
9-0

precipitado de BaSO4 filtra-se em membrana millipore

com

porosidade de 0,8jiA,m previamente tarada, lavando-se bem com água
destilada para remoção de qualquer resíduo de ácido.
10 - O precipitado de PbSO4 filtra-se em papel de filtro Whatman42, previamente

tarado, lavando-se com água destilada e etanol.

11 - Os filtros contendo os precipitados são secos na estufa
40°C, e apôs arrefecimento, pesados, determinando-se assim

a
as

massas dos precipitados e consequentemente as recuperações quínti
cas.

Estas são da ordem de 90 a 99%. Todas as etapas foram

exaustivamente verificadas e padronizadas.
Procedendo-se da mesma forma que para as amostras ,pre_
pararam-se 5 brancos, para se avaliar a atividade normalmente
existente nos reagentes utilizados, montagem e sistemas de deteção, bem como S padrões partindo de soluções de

Ra e

210

Pb

com atividades conhecidas.fornecidas pelo Environmental Measurements
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Laboratory, Department of Energy, U.S.A.
As membranas de millipore contendo o precipitado de
*y *y f\

Ra(BaSO4), montavam-se em plaquetas de plástico de 5,0 cm
de diâmetro, cobertos por um filme de milar, revestido internamente com ZSn(Ag) e seladas por uma folha de celofane, presa por um anel de plástico, cujo diâmetro interno é ligeiramen
te superior ao diâmetro externo da fotomultiplicadora. As monta
gens das amostras, padrões e brancos contavam-se no mesmo s i s t e
ma de deteção utilizado

para as medidas de

ot t o t a l , 30

dias

apôs a precipitação do sulfato de bário, quando o equilíbrio s<e
cular entre o

? y fj

Ra e seus descendentes é* atingido.

Os f i l t r o s contendo o precipitado de PbSO^, montavamse em plaquetas idênticas as utilizadas para o

Ra (BaSO4), p£

rém com diâmetro menor (2,4cm) e recobertas com um filme de milar.
Montavam-se 5 padrões e 5 brancos nas mesmas condições das amostras.

Utilizou-se o mesmo sistema de detecção que para 8 t o t a l ,

so que as plaquetas eram colocadas em suportes de alumínio apropriado ao contador Geiger-Mviller de fluxo gasoso já descrito. Tal
como para as medidas $ t o t a l , a janela do detetor era revestida
por uma folha de alumínio de densidade superficial de 12mg/cm pa.
210
ra eliminar a contribuição das emissões « do
Po, descendente
do

210

Pb.
A atividade do

Pb nas amostras determinou-se atra-

vés das contagens das partículas
tidas pelo

de energia máxima 1,161 MeV, emi

Bi, primeiro descendente do

Pb. Trinta

e cin-
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co dias apôs a coprecipitação, estes dois radionuclideos estão
em equilíbrio radioativo, e portanto, através de concentração
do

Bi obtém-se a do

Pb contido na amostra.

Como as densidades superficiais dos precipitados

de

BaSO4 e PbSO. das amostras, não eram idênticas devido Es dife
rentes recuperações químicas necessitou-se determinar a vari£
ção da eficiência de contagem em função da densidade superficial do precipitado.

Isto foi realizado, traçando gráficos de

autoabsorção das emissões oi do

Ra e

A do '

Bi

para

amostras com densidades superficiais abrangendo a faixa de valores esperada.
Todas as amostras de água foram analisadas em duplica
ta, tendo sido contadas durante lOOmin. ou até" atingirem 10.000
contagens e durante 60 min. ou até atingirem 2.00U contagens, Tes_
pectivamente para medida do

Ra e

Pb.

A medida dos brancos na análise do
e na análise do
em pCi

Ra/1 e pCi

Ra foi de 8cph

Pb foi de Scpm. As concentrações expressas
Pb/l determinaram-se por comparação com

os padrões, após terem sido aplicadas as correções de rendimen
to químico e autoabsorção correspondentes. Nestas condições

a

7 76

mínima atividade detetável foi de 0,07 pCi

Ra/ãmostra

e

de

0,42 pCi210Pb/amostra.
II.2.6. - Análise radipquímica das cinzas de plantasdosagem de 226 Ra e 210 Pb
Após a dissolução das cinzas de plantas, utilizou-se
o método analítico idêntico ao empregado para água.

.34.

Dois processos foram utilizadas para a abertura
amostras:

das

digestão ácida e fusão alcalina. 0 primeiro descri-

to por Petrow (34) consiste fundamentalmente nas seguintes etapas:
1. - Num becher de 250ml, coloca-se uma massa conhecida de cinza (5 a lOg) juntando-se 100ml de HC1 1:1. Aquece-se sobre pia
ca quente para dissolução da maior parte das cinzas e leva-se a
secura para insolubilizaçao da maior parte da silica. Retoma-se
em cerca de 20ml de HC1 1:10, filtrando-se em papel Wathman 41.
Calcina-se o filtro num cadinho de platina e reserva-se o filtrado num erlenmeyer.
2.- Ao papel de filtro calcinado, adiciona-se 5nil de HC10., Sml de
HNO 3 e 5ml de HF. Numa placa quente deixa-se-evaporar até praticamente à secura, quando cessa a emanação de fumos brancos de áci
do perclõrico.
3. - Adiciona-se sucessivamente Sml de HCIO* e 5ml de HF deixando
secar entre cada adição.

Procede-se ate dissolução completa dos

resíduos sólidos. Retoma-se em 2ml de HC1 e 15ml de água destilada, adicionando-se ao filtrado reservado no erlenmeyer. Transfere-se o conteúdo deste para um becher de 1 t

e prossegue-se

como na análise radioquímica de água.
Para a fusão alcalina utilizou-se o método descrito
por HASL (32) que consiste fundamentalmente nas seguintes etapas:
1 - Num cadinho de platina, contendo uma massa conhecida
za

de cin

(5 a lOg), coloca-se cerca de 30g de Na^CO,, lOmg de car

reador de Ba* + e 50mg de Pb + + .
são da mistura.

Leva-se ao forno a 900°C até fu-

.35.

2 - Após esfriar, coloca-se o cadinho contendo a mistura fundi^
da, em um becher e cobre-se com água destilada.

Decanta-se

resíduo que é* transferido para outro cadinho de platina.
brenadante contendo os carbonates
solve-se

então

o

0 s£

solúveis è* desprezado. Dis_

o resíduo »em HC1 1:1 e prossegue-se a analise

caso se obtenha solubilização completa.
3 - Se persistir algum resíduo, filtra-se em papel Whatman-41,
reserva-se o filtrado e calcina-se o filtro, procedendo-se a
sua digestão ácida. Juntam-se as soluções e procede-se como
na análise radioquímica da água.

II.3. - RESULTADOS E DISCUSSÃO

II.3.1. - Medidas

oi e A totais

Na tabela 3 estão apresentadas as atividades o( e/5
totais das amostras de sedimento, coletados na região de Poços
de Caldas, segundo diferentes frações Rranuiométricas.
Como se pode verificar os valores das atividades não
variam com a granulometria, o que levou a crer não ser o procejs
22 6

so de adsorção de radionuclídeos, particularmente
ficativo na contaminação dos sedimentos.

Ra, signi-

Este é* um fenômeno de

contato e portanto as menores : frações grunulométricas deveriam
apresentar atividades mais elevadas, devido ã maior área específl
ca.
Sendo assim, formulou-se a hipótese de que a atividade

.36.
TABELA 3
Atividades específicas a e Ü totais de amostras de
sedimentos fracionados

CtfDIGO

PC-2 7

FRACAO DE
SEBÍMENTO
(Mesh)
Total
> 32
32 - 200

LOCAL DE

atotal

a 30m de B

200 - 400
< 400
Total
> 32
PC-29

32

- 200

D

200 - 400
Total
PC-8

32 - 200
200 - 400

3

< 400
Total
>
PC-10

32

32
- 200

8

200 -.400
< 400

32

- 200

200 - 400
< 400

547

584

320
312
353
357
323
331
142
135
154
139
145
122
125
129
98

563
649
640
616
712
261
300
2 32
224
328
204

6
(controle)

Btotal

1206
1160
1220
1188
1276
577
552

247

Total
> 32
PC-9

ATIVIDADE
ESPECÍFICA
CpCi/g)

240
208

450
557

587
686
330

454

|
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dos sedimentos será

devida à presença de fragmentos de minério

finamente divididos, o que foi posteriormente comprovado por es_
pectroscopia gama.
traram ser o

No entanto, outras medidas posteriores, mos-

Ra francamente lixiviado dos sedimentos contami

nados, o que leva a crer na possibilidade de que, quando da pre_
paração das amostras de sedimento para as medidas c* e/Stotais,
em que eram lavados COR água destilada, parte do
tualmente estivesse adsorvido fosse lixiviado.

Ra que even

Posteriormente,

as medidas das atividades dos sedimentos coletados foram apenas
realizadas sem fracionamento granulométricô e estão apresentadas
na tabela 4.

Pode-se verificar que as atividades são bem mais

elevadas para os sedimentos coletados ao longo do córrego do Cer
cado, na região mais influenciada pela movimentação de terra e
de minério de urânio, e pelo material em suspensão no efluente
da mina.
A figura 4, apresenta as atividades <% è fb totais dos
sedimentos, que revela uma elevada correlação linear (r • 0,93)
e um coeficiente angular 0,44 (Pt * 0,44oit + 56,14), valor bais
tante próximo ao que corresponde a relação r/oC da série radioatji
va do 238U (0,47). Este resultado mais uma vez confirma a exis»
tência de minério de urânio nos sedimentos.

0 valor 56,14 cor-

respondente a ordenada na origem (atividade #{ nula), é devido e£
sencialmente ao teor médio
de 40K existente nos sedimentos.
A tabela 5, apresenta os valores das atividades o( eft
totais de algumas plantas coletadas na região.

Os resultados

mostram uma diferença bastante significativa entre plantas de fa

.38
TABELA 4
Atividades a, e 3 totais das amostras de sedimento
(não fracionado)

CÓDIGO

LOCAL DE COLETA

ATIVIDADE aTOTAL
CpCi/g)

ATIVIDADE fJTOTAL
CpCi/g)

PC-60

A

799

484

PC-2 7

a

30m de B

1206

574

PC-28

a 150m de B

1149

500

PC-29

D

577

330

PC-30

E

724

362

PC-40

C

405

265

PC-8

3

649

353

PC-44

3

592

391

PC-9

6

247

122

PC-10

8

261

143

PC-52

8

224

145

PC-69

17

61

63

.39.

500

1500

1000
Ot TOTAL
(pci/g)

FIGURA 4 - Variação da atividade 8 total com a atividade a
total das amostras de sedimento (não fraciorua
do)

.40.

TABELA 5
Atividades a e 8 totais das amostras de plantas

CÓDIGO

AMOSTRA

LOCAL DE COLETA

ATIVIDADE
ATIVIDADE
3TOTAL(pCi/g)
aTOTAL(pCi/g)

PC-6 2

BAMBU
(Bambusae)

A

43

68

PC-63

MELASTOMATACEAE

A

302

236

PC-64

MEIASTOMATACEÀE

A

183

212

PC-61

SAMAMBAIA
(Cyatheaceae)

A

1495

PC-31

SAMAMBAIA*

PC-41
PC-42

SAMAMBAIA
(Cyatheaceae)
BAMBU*

PC-5 7

SAMAMBAIA*

PC-5 8
PC-16
PC-17

BAMBU*
SAMAMBAIA*
BAMBU*

N.A.

Rio a 30m de B

131

176

Rio a 50m de B

141

226

Rio a 50m de B

20

93

Rio a lOOní de B

379

170

Rio a lOOni de B

32

114

C

78

156

C

72

105

PC-11

GRAMÍNEA AQUÁTICA

3

2428

2124

PC-32

MELASTOMATACEAE

3

793

515

PC-33

GRAMfNEA AQUÁTICA*

3

378

347

PC-34

GRAMlNEA AQUÁTICA*

3

1117

902

3

461

317

PC-35

SAMAMBAIA
(Cyatheaceae)

PC-45

GRAMTNEA AQUÁTICA
(Eriocaulaceae)

3

712

779

PC-46

GRAMTNEA AQUÁTICA*

3

219

N.A.

PC-47

GRAMlNEA AQUÁTICA*

3

1722

1916

PC-48

SAMAMBAIA
(Polypodiaceae)

3

285

188
.continua..

.41.

(Continuação)

TABELA 5

CÓDIGO
PC-49

AMOSTRA

LOCAL DE COLETA

ATIVIDADE
aTOTAL(pCi/g)

ATIVIDADE
8TOTAL(pCi/g)

3

834

384

MELASTOMATACEAE

PC-12

GRAMfNEA AQUÁTICA*

6

110

147

PC-S3

BAMBU*

8

165

163

PC-5 4

MELASTOMATACEAE
SAMAMBAIA
(Po lyp o d i ace ae)
MELASTOMATACEAE

8

192

198

17

23

152

17

22

84

17

20

N.A.

PC-6 6

PC-67
PC-68

GRAMÍNEA AQUÁTICA
(Eriocaulaceae)
*

AMOSTRAS NAO CLASSIFICADAS BOTANICAMENTE

N.A. AMOSTRAS NAO ANALISADAS

1200

'õ
o.
900

' GRAMÍNEA
BAMBU
O — o MELASTOMATACEA
•-•'•• SAMAMBAIA

eoo

300

300

600

900

1200

«TOTAL (pci/g)
FIGURA 5 - Variaçio da atividade 8

total com a atividade a

total de amostras de plantas
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mílias diferentes,coletadas no mesmo local.

Sendo assim, as va_

riações de atividade em função da distância do ponto de lançamentoY apenas podem ser observadas para amostras da mesma família.
Na figura 5, que representa as atividades OÍ e fi totais das amostras de plantas, grupadas por famílias, observa-se
uma correlação linear para cada família de plantas. Os coefici
entes angulares das

retas são distintos, donde se conclui

que

a absorção dos radionuclídeos pelas plantas ocorre em proporções
diversas segundo as famílias. Posteriormente estes resultados
foram confirmados por espectroscopia gama das amostras de plantas que apresentavam maior contaminação radioativa.

II.3.2. - Espectroscopia Gama

Todos os sedimentos analisados apresentaram espectros
como o da figura 7, mostrando a presença da série do urânio. Devido a existência de alguns nuclídeos da série do

2 32

Th, não

pôde efetuar uma análise quantitativa, pois não se dispunha

se
de

padrões adequados contendo a série do urânio e torio em proporções conhecidas.

Os resultados,porém,são

concordantes com a hi

potese formulada da presença de minério de urânio disseminado
nos sedimentos do córrego do Cercado.
As figuras 8 e 9, são exemplos dos espectros obtidos
de cinzas de plantas. Observa-se que, no caso da Melastomatácea
ocorreu absorção apreciável do

22fi

Ra e as cinzas retém o radônio.

Na amostra da Gramínea aquática, observa-se que não só o

Ra é
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retido como também outros elementos da série, e a concentração
de urânio e apreciável.

II.3.3. - Análise radioquímica da ãgua
Os teores de

Ra e

Pb nas amostras da água,

apresentados na tabela 6, mostram concentrações de
riores as de

Ra supe-

Pb em todas as amostras.

As amostras de água que apresentaram valores mensura
veis de

^Pb foram apenas as do Poço 1 da mina de urânio

e

as

coletadas nos locais próximos ao ponto de descarga da água bombeada da mina.

As amostras de água que apresentaram valores
22fi

mais elevados de

Ra foram as de poço e galerias, ambas no in

terior da mina.
No entanto, amostras retiradas do mesmo local em meses
diferentes, apresentam teores de

Ra distintos, possivelmente

devido a condições diversas de operação da mina, veios distintos de minério em exploração, fluxos de água subterrânea variáveis, etc. Devido ao sistema de descarga intermitente da água
bombeada da mina, no córrego do Cercado, os resultados obtidos
para as amostras de água coletadas sem levar em conta as fases
de bombeamento, não permitem estimar o teor médio

dos radionu-

clídeos nos cursos de água, nem tão pouco as atividades lançadas
no ambiente. Apenas representam as concentrações instantâneas no
momento da coleta, pois a interrupção das atividades da mina não
permitiram controlar estas variáveis,como previa o planejamento

.49.
' Tabela 6
Atividades de

C0DIGO

LOCAL DE COLETA

226

Ra e

Z10

P b das amostras de ãgua

ATIVIDADE DE 2 2 6 Ra
(pCi/1)

ATIVIDADE DE 2 1 0 Pb
(pCi/1)

PC- 1

Galeria - 2N

54,96 ± 0 , 0 5

N.A.

PC- 2

Galeria - 52

104,93 ± 0,06

PC- 3
PC-14

Galerias 54-56
Poço 2

90,99 ± 0,05
251,81 ± 0 , 1 0

PC-13

Poço 1

62,92 ± 0,05

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Poço 1

68,96 ± 0,05
73,00 ± 0,06

5 ,97 ± 0,50
7,65 ± 0,80

N.A.
N.A.
N.A.

PC-56*
PC-59

+

PC-21
PC-22

Poço 1 (N.F.)
A

PC-23

a 30m de B

37,09 ± 0,04
23,78 ± 0,03
38,88 ± 0,04

PC-38*
PC-2 4

a 50m de B

33,96 ± 0,04

6 ,71 ± 0,43

a 150m de B

N.A.

PC-26

a 300m de B

38,69 ± 0,04
24,92 ± 0,03

PC- 4
PC-76*

3
3

21,65 i 0,03
20,77 t 0,03

N.A.

PC-77*

3 (N.F.)

27,06 ± 0,03
6,12 ± 0,02
6,24 ± 0,02
1,82 ± 0,01

PC- 6
PC-25
PC-1O1*
PC- 7^
PC-78*
PC-79*
PC-100*
PC-105*
PC-99*
PC- S

B

5
,5
5
8
8
8 (N.F.)

14
14 (N.F.)

6
6

3,52 ± 0,01
2,72 ± 0,01
5,79 ± 0,02
0,16 ± 0,00
2,43 ± 0,02
0,26 ± 0,00
0,73 ± 0,01

N.A.

2 ,60 ± 0 t 40
5,30 ± 0,40

N.A.
N.A.
N.S.
N.A.
N.S.
1 ,40 ± 0,30
N.S.
1,40 ± 0,30

N.S.
N.A.
... continua...
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TABELA 6
.continuação..

ATIVIDADE DE
(pCi/1)

226

Ra

ATIVIDADE DE
CpCi/D

CÓDIGO

LOCAL DE COLETA

PC-102*

9

0,11 ± 0,00

N.S.

PC-103*

10

0%2fi ± 0,00

N.S.

PC-104

11

0,16 ± 0,00

N.S.

PC-36

17

1,83 ± 0,01

N.A.

PC-37

1

0,50 + 0,00

N.A.

210

+

Amostras coletadas em julho de 1977 (todas as outras em
março-abril de 19 77)

*

Amostras coletadas pelo I.R.D. em julho de 1977

N.A. Não analisadas
N.S. Não significativo
N.F. Armazenada, acidulada sem filtração prévia

Pb

.51.

original. No entanto, pode-se concluir que as concentrações de
*} O/t

Ra ao longo do córrego do Cercado vão diminuindo com a distância e, mesmo no ponto mais afastado de coleta (ponto 8 ) , ja
próximo da confluência com o rio das Antas, a concentração

do

*? *) ft

Ra ainda é* superior ao das águas controle.
Algumas amostras retiradas de um mesmo local

e na

mesma hora, sofreram tratamento prévio diferente no dia da coleta,
isto e, umas foram filtradas em papel Whatman-41 e posteriormente
aciduladas e outras apenas aciduladas.
ram teores de

Ra e

Estas últimas, apresenta-

Pb ligeiramente mais elevados do que as

primeiras; o que indica que houve uma lixiviação dos radionuclídeos retidos nas partículas em suspensão, devido à ação do ácido,
durante o tempo em que as amostras estiveram guardadas na câmara
fria previamente â realização da$ análises.

Conclui-se portanto

que,para se determinar rádio e chumbo solúvel nas águas, estas
após coleta,deverão ser imediatamente filtradas em membrana millipore de 0,45jtm e só em seguida aciduladas.
II.3.4. - Análise radioquímica das cinzas
*i *y f>

As concentrações de

Ra e

oiA

Pb nas amostras de plan

tas analisadas estão apresentadas na tabela 7.
Somente foram analisadas aquelas que apresentam maior
atividade<K eft total, e das quais se dispunha massa suficiente pa.
ra o processo radioquímico.
De uma maneira geral, os teores de

Pb são mais ele-
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TABELA 7

y 9A

Atividades de

o in

Ra e

Pb das amostras de plantas

ATIVIDADE
CÓDIGO

LOCAL DE COLETA

PC-62

A

PC-42*

Rio a SOm de B

TIPO

DE

PLANTA

BAMBU
(Bambusae)

226

DE

R a (pCi/g)

ATIVIDADE
210

DE

P b (pCi/g)

5,3 ± 0,1

53,7 ± 5,9

BAMBU

3,2 ± 0,1

9,4 ± 3,4

BAMBU

12,4 ± 0,2

29,1 ± 5,4
85,2 ± 6,9

PC-17*

C

PC-11*

3

GRAMfNEA AQUÁTICA

23,5 ± 0,4

PC-32*

3

MELASTOMATACEAE

92,8 ± 1,7

PC-34*

3

GRAMÍNEA AQUÁTICA

49,3 ± 0,8

53,2 ± 5,9

PC-47*

3

GRAMfNEA AQUÁTICA

66,4 ± 1,6

223,2 ±29,6

PC-49*

3

MELASTOMATACEAE

140,9 + 2,3

33,5 ± 4,4

17

SAMAMBAIA
CPolypodiaceae)

N.A.

49,2 ± 7,4
10,1 ± 3,4

PC-66
PC-67*

17

MELASTOMATACEAE

N.A.

PC-6 8

17

GRAMÍNEA AQUATIC/
(Eriocaulaceae)

N.A.

*

AMOSTRAS NAO CLASSIFICADAS BOTANICAMENTE

N.A. NAO ANALISADA
N.S. NAO SIGNIFICATIVO

N.A.

N.S.

.S3.
"7 7 ft

vados do que os de

Ra, o que contrasta com os resultados o])

tidos para águas. No entanto, o pequeno numero de amostras ana
lisadas, a natureza aleatória da coleta preliminar realizada,
sem um controle rígido de posição relativa das plantas em rela
ção ao processo de absorção da água do oSrrego do Cercado

e a

impossibilidade de novas coletas posteriores, pela perturbação
do ambiente provocada pelas obras locais, não permite a retira^
da <te maiores conclusões.

Pode-se apenas constatar que as des_

cargas do efluente da mina, realizadas ate aquela época, prov£
caram acréscimos variáveis de
Ra e
Pb em vários tipos de
plantas crescendo próximas ao córrego do Cercado ou no próprio
leito, que são apreciavelmente maiores do que os teores consid£
rados normais.

Os resultados de espectroscopia

gama

das

poucas amostras analisadas indicam mecanismos distintos de absorção de radionuclideos entre diferentes famílias de plantas
como por exemplo, o bloqueio de absorção de urânio na Melastomatácea, que concentra apreciavelmente radio.

Estes aspectos

merecem um estudo mais amplo que infelizmente não pode ser rea
lizado pelas

razões já

expostas.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS EXPERIMENTAIS DA DISTRIBUIÇÃO DO 2 2 6 RA
ENTRE ÁGUAS E SEDIMENTOS OU PARTÍCULAS EM SUS
PENSÃO DA REGIÃO DE POÇOS DE CALDAS - MG

III.l. - INTRODUÇÃO

O comportamento dos radionuclídeos quando transportados por via líquida e liberados nos cursos de água, depende

de

inúmeros fatores, tais como, suas propriedades físico-químicas,
qualidade das ãguas, características dos sedimentos de fundo

e

material em suspensão, bem como da atividade biológica do meio.
Os radionuclídeos que permanecem predominantemente na
forma solúvel nos cursos de ãgua, sofrem diluição em função

do

volume e fluxo de ãgua. Porém, tanto os organismos vivos aquáticos, como os materiais sólidos (sedimento de fundo e material
em suspensão) podem ser grandes concentradores de certos radionuclídeos, influenciando apreciavelmente a sua

difusão, por re_

tenção no fundo do rio ou por passagem â cadeia alimentar.
Os mecanismos de retenção dos radionuclídeos pelos se_
dimentos, não são ainda bem compreendidos, mas sabe-se que estão envolvidos processos de adsorção, precipitação, troca iônica e outros. São influenciados por inúmeros fatores, prevale cendo uns ou outros consoante
dimentos e do radionuclídeo.

as características das ãguas, se_

.55.
De uma forma geral os radionuclideos são mais concentrados nos grãos mais finos do que nos mais grosseiros por dis_
porem de maior área específica.

No entanto Duursma (35), obt£

ve resultados com sedimentos marinhos finos, para os quais não
conseguiu correlacionar a incorporação dos vários radionuclideos
com o tamanho do grão. Observou que a retenção dependia primor
dialmente das características mineralógicas e químicas do sedimento e do radionuclídeo envolvido.

Concluiu ainda que os sedi^

mentos com mais capacidade de troca catiõnica retém mais fortemente aqueles radionuclideos, e conseguiu correlacionar a presença de carbonates com o decréscimo de incorporação, devido

a

baixa capacidade de troca daqueles.
Jenne e WaKlberg (35) estudando o processo de ligação
do 90Sr a sedimentos de rio, verificaram porem que os carbona 90
90
tos favoreciam a retenção, por precipitarem o
Sr. Porem,o
Sr
tal como o

Ca e outros, têm um comportamento em água do mar,que

sugere estarem envolvidas reações de troca no processo de retenção em sedimento, pois sua incorporação é* pequena devido i concen
aração relativamente elevada desses radionuclideos na água do mar
(35) . A influência da concentração de sais na água e muito impojr
tante, devido ã competição dos radionuclideos com estes.
No entanto, seja qual for o processo envolvido e o grau
de retenção, após tempos variáveis, a velocidade de retenção igua
Ia-se ã velocidade de lixiviação, atingindo-se um equilíbrio,após
o qual, a atividade específica do sedimento mantem-se constante,
se não forem alteradas as condições. Pode-se então definir um coe_

.56.
ficiente de distribuição K no equilíbrio, que traduz a capacidade de retenção do radionuclídeo por cada sedimento, como (36):
K « atividade/g de sedimento seco
atividade/ml de água
oy f%

Herrman (37) realizou um trabalho sobre retenção de

Ra

em sedimentos de fundo do rio Danúbio, para os quais obteve coeficientes de distribuição da ordem de 10 .
Outros autores investigaram a lixiviação de
mente retido em sedimentos.

Ra previa

Shearer (4), utilizando a técnica

de

agitação, concluiu que a razão líquido/sólido, bem como a presença
de sulfato e de bário, influenciam a fração de radio que é lixivia
da dos sedimentos. Verificou também que, apôs 15 min de agitação,
toda a fração de radio que podia ser lixiviada, já* o havia
Havlík

sido.

(2,3) fez um estudo bem mais completo, verificando a

não

influência do pH das ãguas e a importância da concentração de anions, principalmente cloretos, no favorecimento da lixiviação
226

ão

Ra.
O Laboratório de Radioatividade Marinha de Mônaco, manti^

do pela Agência Internacional de Energia Atômica, vem realizando
ha vários anos, extensa pesquisa, de forma a desenvolver técnicas
que permitem avaliar em laboratório a capacidade de retenção de ra
dionuclídeos em sedimentos marinhos. Neste trabalho, utilizou-se a
técnica de agitação, descrita por Duursma (38,39), daquele laboratório para medir a incorporação de

Ra em sedimentos e partículas

em suspensão, representativas da região da mina de urânio, do Campo

.57.
do Cercado, empregando-se águas dos mesmos locais.
Estas investigações de laboratório objetivaram forne_
cer subsídios para uma melhor compreensão do comportamento do
"Ra na sua interação com água e sedimento na região de Poços
de Caldas.

III.2. - MATERIAIS E MÉTODOS

III.2.1. - Coleta e preparo das amostras

Escolheram-se cinco pontos de coleta, considerados r<e
presentativos das diferentes condições locais, os quais estão
assinalados nos mapas e descritos em seguida:
PC-112 - No córrego situado próximo de uma plantação de batatas,
que poderá- ser utilizado para irrigação; não e influenciado di^
retamente pelo efluente da mina.
PC-114 - No córrego a montante das instalações, não sendo portan
to influenciado pelo efluente da mina nem pelos trabalhos de te£
raplanagera.
PC-116 -

Represa de Captação Augusto de Almeida; água de abaste-

cimento de parte da população de Poços de Caldas.
PC-118 - No Rio das Antas, â montante da confluência do córrego
do Cercado.

0 Rio das Antas é* o principal abastecedor de água

de Poços de Caldas. Na ocasião estava sendo muito influenciado
pelos trabalhos de terraplanagem da usina de beneficiamento
urânio.

de
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PC-120 - No córrego do Cercado, imediatamente ã montante da con
fluência com o rio das Antas.

Durante a operação da mina, o

córrego recebia o seu efluente.

Tem sido também muito influen-

ciado pelos trabalhos de terraplanagem.
Em cada local de coleta, retiravam-se 15 l

água em

bujões de plástico, cerca de SOOg de sedimento em caixas plásti
cas, guardando-se em câmara fria.
Para as analises laboratoriais, filtravam-se as águas
em membrana millipore

de O,45ykm e determinava-se a concentração

de material em suspensão. Os sedimentos, depois de passados

em

peneira grosseira (malha de cerca de lmm) eram divididos em duas
partes:

uns para analise gTanulométrica e de teor de matéria or

gânica e outros para as experiências de interações com
Para a análise granulometrica, fracionou-se

226

Ra.

uma quan-

tidade conhecida de cada amostra de sedimento,fazendo passá-lo
em peneiras de 32, 60, 115, 250 e 400 Mesh (orifícios de 1,00;
0,50; 0,25; 0,062 e 0,037mm respectivamente), utilizando-se

um

sistema vibrador, de fabricação Produtest, já citado anteriormen
te.

Determinou-se a massa das diferentes frações que foi exprej»

sa em percentages da massa total fracionada.
A determinação do teor de matéria orgânica foi realiza^
da na fração fina ( < 400 Mesh) e no sedimento não fracionado (total).

Apôs secagem a 110°C e pesagem, calcinaram-se as amostras em

forno a 400°C, calculando-se o teor de matéria orgânica, pela perda
de massa até peso constante.

.59.
«•

226

Para as experiências de interação de

Ra, parte da

amostra de sedimento era passada numa peneira de 400 Mesh, a
fim de obter-se para cada ponto de coleta, uma suspensão
material fino (< 400 Mesh), e a outra parte era usada

de
sem

fracionamento (sedimento total).
II1.2.2. - Medidas de retenção de

y J ft

Ra por

sedimentos e partículas em sus pensão

Utilizou-se a técnica de agitação de Duursma (38,39)
e modificada por Brugnara (30), que procurava imitar as condjL
ções dinâmicas de sedimento ou partículas em suspensão em água.
Consistia em se manter com agitação mecânica permanente

uma

suspensão de sedimento ou partículas,com concentração conhecida, em água do local contendo

Ra em solução.

Retiravam-se

amostras periódicas, as quais eram passadas através de um conjunto de dois filtros millipore de porosidade de 0,45 U m , monta
dos num sistema de filtração de vidro, de forma a se separar

a

fase sólida da líquida. O segundo filtro servia de branco, dando
conta da água de embebição

e fração de

*y y A

Ra adsorvido

no

próprio filtro. Além da amostra utilizada para separar as .duas
fases, simultaneamente se retirava uma outra, representativa de
suspensão, isto é, sedimento e água, que era pipetada diretamen
te para tubo de. contagem.

Esta funcionará como padrão interno,

permitindo determinar em cada tempo de amostragem, a atividade

.60.

de

Ra realmente presente na suspensão no momento da amostra^

gem.

Podia-se controlar, desta maneira, a fração do

2 2 fi

Ra que

tendo sido adsorvida nas paredes do recipiente, não estava mais
disponível para retenção pelos sedimentos.

Finalmente, procedia-

se à contagem das três amostras (total, sedimento e água) em
cintilômetro

de poço com cristal Nal(Tl) de 3 x 3 polegadas, mo

delo 972 da Nuclear" Chicago acoplado a um espectrometro gama
de dois canais modelo 4215 do mesmo fabricante e trocador de
amostras automático.
No entanto, ao aplicar-se esta técnica nas experiências
com o

Ra, surgiram várias dificuldades que obrigaram a inúme-

ras alterações da metodologia, que se julgou apropriado apresentar nesta tese, para benefício daqueles que vierem a empregar
processos semelhantes.
Inicialmente pensou-se em utilizar o cintilômetro de
poço como sistema de deteção, por a sua eficiência elevada, além
da comodidade de utilização.

Calibrou-se o aparelho de forma a

se medir numa faixa de 300 KeV, centrada no pico do
186 KeV). No entanto, este processo so poderia

22fi

Ra (Ey =

permitir medidas

O "} f.

comparativas de teor de

Ra, se a retenção de radônio nas águas

e nos sedimentos fosse desprezível, ou então igual em todas
amostras, pois o compton do descendente
352 KeV) influencia a contagem de
Ra.

Pb:(E-tf * 240, 295

as
e

Verificou-se porém que isto não ocorria. As águas facilitavam a emanação de praticamente todo o radônio, enquanto
que os sedimentos o retém apreciavelmente.

Isto pôde-se verificar

.61.
O 1A

pela quase ausência ou presença do

Pb nas amostras de água

e sedimento quando analisados por espectroscopia gama.

Esta

0 7 f\

constatação, obrigou a realização das medidas de
tetor de

Ra com de-

Ge(Li) acoplado a espectrômetro multicanal, já cita-

do nas medidas de espectroscopia gama, de modo a se eliminar
para cada amostra, a influência do compton

dos descendentes

9 ? f\

do radônio no fotopico do

Ra.

No caso destas amostras, o espectro era realmente
simples, apresentando apenas os fotopicos correspondentes â ra.
diação #

do

Ra e as três radiações mais intensas do

quando presente; assim a atividade do
calculando-se a área do fotopico em
compton,

cpm

Pb

Ra era determinada,
. descontando-se o

7?fi a seguinte
r
n.n_
.utilizando
expressão:
cpm de ^°Ra = s n--i(- ? r )
r

em que n representa a contagem

acumulada num determinado canal

e j e r os números de canal que delimitam o fotopico do

Ra.

Porém, como nestas medidas apenas se trabalhou com valores comparativos, expressos em cpm, não houve necessidade de traçar
uma curva de eficiência para a geometria das amostras utilizadas.
As experiências foram iniciadas, utilizando a técnica
descrita de amostragem e separação das duas fases. Ao se efetuarem . os cálculos, verificou-se um não balanceamento entre a ati
vidade correspondente ã

alíquota

total, e o somatório das ati-

vidades correspondentes as alíquotas de sedimentos e de água.
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Depois de varias observações, verificou-se que o material do vidro

adsorvia francamente o

no sistema de filtração parte do

2 2fi

Ra, ficando retido

Ra do sobrenadante.

Isto

foi comprovado,testando-se o sistema com ácido nítrico 3N
medindo-se a radioatividade removida.

e

Resolveu-se substi-

tuir todo o material de vidro por plástico, desde pipetas a
tubos de contagem e frascos de agitação, sendo que o sistema
de filtração de vidro foi trocado por um de teflon.
Como o não balanceamento das atividades persistia,
pensou-se em possível adsorção nas membranas millipore. Isto
foi constatado, utilizando três em vez de dois filtros, no sis
tema de filtração. Ao se avaliar a atividade do terceiro filtro, não só se verificou que a atividade correspondente
bem maior do que a

devida

era

ã água de embebição, como também

que era aleatória, sendo portanto impossível controlá-la. Passou-se então a utilizar uma técnica de centrifugação, modifica
da por Brugnara (30), como método de separação das duas fases.
Esta

consiste na centrifugação de uma alíquota representativa

do total, retirando-se em seguida uma fração do sobrenadante,
que dará* conta da atividade do

Ra em solução. O sedimento

e o restante do sobrenadante que fica contido no tubo centrifu
gado, é medido, e a atividade do sedimento determinada após
ser descontada a contribuição do sobrenadante.

Parale.1. mente

conta-se uma amostra de suspensão como padrão interno. Por esta
técnica o balanço das atividades era coerente, mas quando se com
paravam dois experimentos paralelos, que apenas diferiam no fra£
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co de agitação, os resultados não eram concordantes. Admitiu-se
então que os frascos influenciassem de alguma forma, talvez devido a traços de detergente ou de outras substâncias utilizadas
na lavagem e descontaminação dos mesmos, ou ainda do próprio
plástico, que fossem removidas das paredes durante a experiência.
Resolveu-se,então, lavar os frascos somente com água
destilada e submetê-los a um condicionamento prévio durante 4 8
hoTas, mantendo-os com a água a ser utilizada na experiência,
em agitação contínua.

Esta era então removida, acrescentava-

se a suspensão de sedimento, agitava-se
sé então se acrescentava o

por mais 24 horas

e

Ra. Apôs este tratamento, passou-

se a obter resultados reprodutíveis em experimentos idênticos.
Uma vez resolvidas todas as dificuldades técnicas,
passou-se a utilizar o método a seguir descrito com detalhes,
22fi

para as medidas de retenção do

Ra em sedimentos:

1 - em frascos plásticos previamente condicionados (48h) com
água local, introduz-se uma suspensão de material solido
concentração conhecida e 100ml de água local.

de

Para maior homo

geneidade nas amostragens, introduz-se nos frascos um

íman. As

amostras são colocadas num agitador mecânico e mantidas sob agi
tação contínua. As experiências são conduzidas em duplicata pa
ra cada tipo de sedimento ou material em suspensão.
2 - Vinte e quatro horas depois é introduzido em cada frasco
J?

lml de solução de

fi

Ra em HNO3 10

X

N.

São colocados novamente

no agitador e apenas retirados a cada tempo de amostragem previa

.64.
mente estipulado, de 15rain, 1 hora, 24 horas e 5 dias apôs a in
trodução da solução do

226

Ra.

3 - Em cada tempo de amostragem, são pipetadas.de cada frasco,
duas alíquotas de suspensão, uma de 2ml que funciona como padrão interno e outra de 5ml que será centrifugada.

Durante as

pipetagens, mantém-se a suspensão sob agitação magnética.
4 - A alíquota de 5ml é centrifugada a cerca de 400 x g durante lOmin e retirados 2ml de sobrenadante para tubo de contagem.
5 - Os três tubos de contagem são analisados por espectroscopia
gama, num sistema multicanal com detetor Ge(Li), determinandose a atividade em cpm

do

y ? fk

Ra.

6 - Ao se efetuarem os cálculos da atividade correspondente ao
tubo de contagem centrifugado, que contém água e sedimento, de;s
conta-se 1,5 vezes a atividade daquele que contém apenas o sobrenadante, o que corresponde â atividade nos 3ml de sobrenadan
te.

As percentagens da atividade presentes na fase líquida

e

na fase sólida, são determinadas em relação ao padrão interno.
7 - Atingido o equilíbrio, retiram-se 2 alíquotas de cada frasco, e determinam-se o valor do coeficiente de distribuição K jã
definido.
Paralelamente, efetuaram-se dois tipos de experiência
de forma a se comprovar a não influência da concentração do material sólido na determinação do

coeficiente de distribuição K,

e também como este varia com as diferentes granulometrias.
Para isso determinaram-se os coeficientes de distribui^
ção do sedimento ^.400 Mesh da amostra correspondente ao

ponto

.65.
de coleta PC-112 com concentrações: 0,1; 0,4; 2,8 e 5.6 g/l.
Determinaram-se também os coeficientes de distribui
ção para as diferentes frações mais grosseiras do que a C 400
Mesh, cujos diâmetros dos grãos estavam compreendidos
115 e

16 Mesh;

entre

400 e 115 Mesh e menor que 400 Mesh.

II1.2.3. - Medidas de lixiviação de

226

Ra de

sedimentos contaminados

A capacidade de ãguas locais de lixiviarem o

2 2fi

Ra

de sedimentos previamente contaminados, foi determinada em laboratório, utilizando uma técnica de filtração (40).
Contaminava-se, previamente,uma suspensão de sedimento e água locais, de concentração conhecida.

Três dias após,

retiravam-se 2 alíquotas e filtravam-se em membrana millipore
de 0,45Um, determinando-se assim a atividade específica do ses
diraento

era cpm/g de sedimento seco. Em seguida, retiravam-se

alíquotas através de duas membranas millipore de 0,45 U m, montadas num sistema de filtração Millipore modelo XXII04700.
sedimento ficava uniformemente distribuído no filtro

O

superior,

sendo o inferior utilizado como indicador da possível adsorção
do

2 26

Ra no filtro. A velocidade de filtração foi na faixa de

5,5 a 10ml/min. O planejamento inicial da experiência previa
a passagem de 500ml de ãgua, através dos filtros contendo sedimento, por sucção a vãcuo, em 5 tratamentos consecutivos de 100
ml.

.66.
226
Para evitar adsorção do

Ra nas paredes do recipi-

ente de coleta, antes de cada tratamento, colocava-se 2 ml de
HNOj3N

no frasco que recebe o filtrado.
No final de cada tratamento, retiravam-se 2 alíquo-

tas do filtrado, desprezando-se o restante, de forma a se poder acompanhar a cinética de lixivação.
ApÕs os cinco tratamentos, retiravam-se os filtros,
secava-se, , pesava-se
minava-se a

o superior contendo o sedimento e deter-

atividade • específica , expressas em cpm/g de se-

dimento seco.
226

Experiências preliminares

demonstraram que o

Ra

era parcialmente lixiviado dos sedimentos, no entanto para que
essa remoção, pudesse ser observada com precisão através de m£
didas no filtrado, era necessário aumentar apreeiavelmente
a
226
atividade de
Ra dos sedimentos. Como se dispunha de atividji
2 26

de insuficiente

de

Ra nesta ocasião e as restrições atuais

de importação tornaram impossível obter novo suprimento em tempo
útil para a conclusão desta tese dentro do período regulamentar,
decidiu-se efetuar apenas um tratamento de 500ml para cada tipo
de sedimento, e determinar apenas a fração lixiviada, pela compji
ração das atividades específicas do sedimento final e inicial.
Perdia-se assim uma informação importante relativa ã cinética de
lixiviação

em função do volume de água.

Apenas para duas amostras de sedimento (PC-112 - fração
não fracionada e PC-120 - fração fina), foi possível, com o

Ra

.67.
disponível, conduzir experiências para se obter informações
sobre a influência da razão volume de água/sõlido na fração
de radio lixiviado. Ambos foram previamente contaminados re
tirando-se simultaneamente alíquotas

de sedimento de cada

amostra, sendo submetidas a tratamentos de lixiviação
ml, 500ml e 1000ml.

com 100

Cada tratamento era feito em duplicata.

III.3. - RESULTADOS E DISCUSSÃO

II1.3.1. - Caracterização dos sedimentos e águas

As tabelas 8 e 9 apresentam respectivamente os resultados das analises granuiométricas das amostras de sedimento e
das determinações do teor da matéria orgânica referentes a fra
ção <£. 400 Mesh e sedimento não fracionado.
Na tabela 8 pode-se observar que,as amostras PC-116,
PC-118 e PC-120 são constituídas essencialmente por sedimento
fino ( C 400 Mesh) contrariamente E PC-112 e PC-114 que apresen
tam uma percentágem apreciável distribuída pelas diferentes gra
nulornetrias.
Da Tabela 9 constata-se que as amostras de sedimento
contém alto teor de matéria orgânica, com exceção da PC-120.
A amostra PC-116 é a que apresenta o valor mais elevado, e a matéria orgânica está praticamente contida na fração mais fina.
As análises das amostras de água foram efetuadas no La.
boratôrio Central de Análises Minerais da Companhia de Pesquisas

.68.

TABELA 8
Analise Granulometrica das Amostras de Sedimento

""^^
AMOSTRA
^^^^...^^^
PC-112
GRANULOMETRIA^-^^^
(»)
Ç mm)
(Mesh ) ^**"~-»«^
1,00 -0,50
16-32
1,8
0,50 -0,25
32-60
0,7
0,25 -0,125
60-115
7,7
0,125-0,062
115-250
6,7

0,062-0,037
< 0,037

250-400
< 400

48,7
34,3

PC-114
(*)
4,1

10,1
12,8
14,8
19,4
38,8

PC-116

O)

PC-118

(*)

PC-120

(%)
0,0
0,4
1,0

0,2
0,4
0,9
0,4
2,0

1,2
1,6
1.5
2,2
4,8

9,6

96,0

88,7

85,0

4,0

TABELA 9
Teor de Matéria Orgânica nas Amostras de Sedimento

^^*"^-^_
AMOSTRA
FRAÇÃO D E ^ " " ^ - ^ ^ ^
SEDIMENTO
< 400 Mesh
Total

*"*—^_

PC-116

PC-118

CD

PC-114
(»)

O)

(D

7,9

11,9

19,0

7,3

5,4

18,0

16,7

20,3

14,3

6,8

PC-112

PC-120
(*)

TABELA 10
Resultados da Análise
Específica das Amostras de Água
PC-112 •
6.5

pH
Condutividade a 25°C

3,45xlO~Smhos/cm

Oxigênio consumido
(meio ácido)

Alcalinidade^em carbç>
nato de c á l c i o ~~
(CaCO3)
Carbonato em COj
Nitratos em NOj
Fosfatos em HPO 4
Cálcio em Ca
Magnosio em Mg
Potássio em K
Sódio em Na
Lítio em Li
Ferro solúvel em Fe
Manganês em Mn
Alumínio em Al

;

PO114

6,6

6,4

1,25x10

PC-116

mhos/cm

S

2,35xlO" mhos/cm

PC-118
6,8

PC-120
6,3

5

2,75xl0" mhos/cm

2,2SxlO~ 5 mhos/cm

0,2 ppm

0,2 ppm

0,4 ppm

0,3 ppm

0,3 ppm

17,5 ppm

10,0 ppm

10,0 ppm

17,5 ppm

10.0 ppm

0,0 ppm
2,0 ppm
0,0 ppm
1,8 ppm
0,2 ppm
3,0 ppm
0,3 ppm
0,0 ppm
0,4 ppm
3,4 ppm
2,3 ppm

0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
1,6
0,2
0,0
0,8
0,0
0,2

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppra
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

0,0
0,0
0,0
1.1
0,2
1.2
1,8
0,0
0,8
0,2
0,5

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

0,0
0,4
0,0
1,8
0,2
•1,4
0,8
0,0
1,6
0,2
0,8

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

0,0 ppm
2,0 ppm
0,0 ppm
1,2 ppm
0,3 ppm
1,6 ppm
0,3 ppm
0,0 ppm
0,6 ppm
2.0 ppm
1.3 ppm
•
o

.70.
e Recursos Minerais do Rio de Janeiro e os resultados estão
apresentados na tabela 10. Não se observaram grandes diferen
ças entre as diversas águas analisadas. 0 pH é praticamente
o mesmo em todas as amostras, o oxigênio consumido que mede o
teor da matéria orgânica é" apenas um pouco mais elevado

na

amostra PC-116.
A concentração de sais é" pequena, apresentando valo
res mais elevados na amostra PC-112.

A concentração em ferro

solúvel ê significativamente maior na amostra PC-118.
A alcalinidade para as amostras PC-112 e PC-118 e
apreciavelmente superior as restantes que são idênticas.

III.3.2. - Medidas de retenção de
-»

Ra

22fi

As experiências de retenção do

Ra pelos diferentes

tipos de sedimentos, apresentavam curvas de cinética do tipo da
representada na fig. 10. Observa-se a incorporação do

Ra no

sedimento, traduzida pelo aumento da atividade do mesmo, e a con
sequente remoção

de água.

Cada ponto assinalado no gráfico, re_

presenta o valor médio de quatro determinações independentes, afe_
tado pelo respectivo desvio padrão.

No tempo inicial, a ativida

de do sedimento e zero, e logo nas primeiras amostragens, realizadas após 15 min, os valores das atividades de
nas alíquotas

Ra retidas

de sedimento eram elevadas. Sendo assim, a fase

inicial de incorporação rápida foi

impossível de ser acompanhada.

Nas figs.11,12 e 13 estão representados exemplos de cur-
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Ra em material em suspensão

%

DE

INCORPORAÇÃO
100

_..
50

T

^_ 1 _ _L"34£?d

:__.__ ^

J

Pc-112

c = 0,25 g/l

Pc-118

c= 0.22 q/t

Pc-116

TEMPO (DIA)

FIGURA 12 - Cinética de incorporação de

Ra em sedimento fino

( < 400 Mesh) de algumas amostras

Oi

%

DE

INCORPORAÇÃO
100

Pc-112
Pc-116
c= 0,79 5 /X

Pc-118

90

TEMPO (OfA)

*}
} OOfi fi

FIGURA 13 - Cinêtica de incorporação de
algumas amostras

Ra em sedimento total de

%

OE

INCORPORAÇÃO
k
100-

r

1

c = I,22g/P

TOTAL

t

T

50

< 400 Mesh

G- 23,00 mo/-?

MAT.SUSPENSAC*

TEV.PO (DIA)

•vi
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vas de cinética da incorporação para diferentes amostras, respectivamente de material em suspensão, sedimento
sedimento total. Observa-se que a forma

^.400 Mesh e

geral da curva é pra

ticamente idêntica para todos, variando no entanto, os valores
das atividades de

22fi

Ra contidas nas alíquotas de sedimento, £

mostradas, a cada tempo.

Como as massas dessas alíquotas não

são iguais, para os diversos sedimentos, uma posição mais ele_
vada da curva, não significa, necessariamente, maior capacida9 9 f%

de de retenção do
Ra. Observa-se nas figuras, que a ativida_
22fS
de do
Ra nas alíquotas de sedimento varia com a concentração
das partículas em suspensão, do sedimento ^400 Mesh e do sedimento total, pois as curvas se sobrepõem por ordem crescente
dessas concentrações, não parecendo existir uma influência apre_
ciãvel das diferenças nos coeficientes de distribuição.
Na figura 14 estão representadas as curvas de cinética
de retenção do

Ra em partículas em suspensão, sedimento fino

e sedimento total da amostra PC-116.

Geralmente observa-se que

as ordenadas das curvas segundo as diferentes concentrações dos
materiais, sendo esta influência predominante sobre as diferenças dos coeficientes de distribuição.
Dos resultados obtidos pode-se concluir que a cinética
de incorporação do

Ra é yápida e muito semelhante para todos

os sedimentos estudados, e que o equilíbrio é atingido após períodos de 15min a 3 horas.
Na tabela 11 estão apresentados os resultados otidos
para os coeficientes de distribuição no equilíbrio das amostras,

.77.
para os diferentes materiais, acompanhados dos respectivos desvios padrões. Como se podia prever pela analise das curvas, os
valores são praticamente da mesma ordem de grandeza para as diferentes amostras e entre os diferentes materiais,diferindo ape
nas de uma potência de 10.
Verifica-se uma não correlação entre a granulometria
7 7 fi

do sedimento e a retenção do

Ra, não apresentando portanto a

fração mais fina o maior coeficiente de distribuição(30,41). P£
rém jã Duursma e

Eisma

(35) obtiveram para alguns radionu-

clídeos resultados que não lhes permitia estabelecer aquela coir
relação. Os resultados apresentados na tabela 12, confirmaram
7 7 ft

este comportamento

para o

Ra interagindo com estes sedimen-

tos.
Na tabela 13 estão representados- os valores dos coefi
cientes de distribuição, para uma ampla faixa de concentrações.
Observa-se uma não influência desta, o que já havia sido confir
mado por Duursma (35).
Não existe uma correlação entre os coeficientes de
distribuição do

Ra nestes sedimentos e os respectivos teores

de matéria orgânica ou as características físico-químicas das
águas.
Os resultados obtidos estão de acordo com os encontra
dos por Herrman (37), utilizando sedimento e água do rio Danúbio,
em que a média dos valores dos coeficientes de distribuição para
7 7A

X

*)

Ra era de 10 , tendo obtido alguns resultados de ordem de 10
e IO 4 .

.78.
As diferenças nas características físico-químicas e
geológicas dos sedimentos, materiais em suspensão e

águas

estudadas, da região de Poços de Caldas, não mostraram influenciar significativamente a capacidade de retenção de

226

Ra,

parecendo portanto valido estender esta conclusão para toda a
região de interesse.

TABELA 11
226,
u
COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE "
R a EM SEDIMENTOS
DE FUNDO E PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO
AMOSTRA

PC-112

PC-114

PC-116

TIPO

DE

MATERIAL

PART. EM SUSPENSÃO
SED < 400 Mesh
SED. TOTAL
PART.
SED.<
SED.
PART.
SED.<
SED.

EM SUSPENSÃO
400 Mesh
TOTAL
EM SUSPENSÃO
400 Mesh
TOTAL

COEFICIENTE DE DISTRIBU^AO
(4,8 ± l,5)103
(5,8 ± o.^jio3
(5,8 * 0,5)103
CS.S
(7,2
(1,7
(8,8
(3,0
(7,9

3,5)104
l,2)103
0,5)104
2,5)1O5
3
± 0,4)10
± l,0)103
i
±
*
±

PC-118

PART. EM SUSPENSÃO
SED.< 400 Mesh
SED. TOTAL

(2,2 * l,7)104
(3,9 * 0,6)103
(4,1 ± 0,6)103

PC-120

PART. EM SUSPENSÃO
SED.< 400 Mesh
SED. TOTAL

(3,3 ± 0,2)103
(2,6 ± 0,4)103
(2,2 ± 0,3)IO3

.79.
TABELA 12
226,
COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE "
° R a PARA
DIFERENTES GRANÜLOMETRIAS DE
SEDIMENTO
DA AMOSTRA PC-116

TAMANHO DO GRÃO
EM nun

COEFICIENTES
DE
DISTRIBUIÇÃO

0.125 < d < 1 ,00

(2.1

* 0 ,3)103

0,037 < d < 0 ,125

(5,2

í 0 ,8)103

d < 0 ,037

(3,0

*

0 ,4)103

TABELA 13
226,
u
COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE **
Ra EM DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE SEDIMENTO < 400 Mesh
DA AMOSTRA
PC-112
CONCENTRAÇÕES DE
SUSPENSÃO(g/l)

COEFICIENTES DE
DISTRIBUIÇÃO

0.1

(5,6 í 0,8)103

0.4

(5,8 * 0,7)103

2,8

(9,6 í l,0)103

5,6-

(6,8 ± 0,4)103

.80.
III.3.3. - Medidas de Lixiviação de Radio

Na tabela 14, estão apresentadas as percentagens de li_
xiviação normalizadas de

Ra dos sedimentos contaminados,apôs

os tratamentos de lixiviação.

Como as massas de sedimento uti-

lizadas nas experiências de lixivação não eram as mesmas, procedeu-se ã normalização dos resultados obtidos, corrigindo-se
as percentagens de lixiviação encontradas para a mesma porporção:

volume de ãgua/massa de sedimento.
? *7 f\

Os resultados demonstram que o

Ra nas condições ex-

perimentais utilizadas, é* apreciavelmente lixiviado dos sedimen
tos ensaiados na faixa de lô a 66$.
Nas amostras que contém alta porcentagem de material
fino (.£400 Mssh) , observou-se uma proximidade nos resultados
de lixiviação do sedimento não fracionado (total) e
( <. 400 Mesh).

do fino

Aquelas que possuem maior distribuição dos grãos

pelas diferentes granulornetrias, PC-112 e PC-114, apresentaram
grandes diferenças.
Destes resultados, pode concluir-se que o material £i
no é* mais lixiviado, não havendo nenhuma correlação com o teor
de matéria orgânica.
Constata-se assim, que o equilíbrio do

Ra entre S£

diraento-ãgua e dinâmico e rápido nos dois sentidos, de retenção e lixiviação, seguindo realmente a equação do coeficiente

de distribuição

_ [Z26RJ ged
Ra] água

.81.
pelo menos nos limites observados nas condições experimentais
utilizadas.
Este comportamento contrasta com o do

210
Pb que

uma

vez retido nos sedimentos da mesma região de Poços de Caldas,
praticamente não e mais lixiviáVel pelas águas locais (42) e,
com o do

Ce e

Fe que retidos em sedimentos marinhos, tam

bem não sofrem lixiviação apreciável por água salgada (30).
Os resultados das experiências de laboratório de re226
tenção e lixiviação do
Ra, na sua interação com amostras
de água e sedimentos da região de Poços de Caldas, permitem
chegar a algumas conclusões tentativas sobre o seu comportamen
to futuro no meio ambiente local.
Devido a rápida cinetica de incorporação e elevados
valores dos coeficientes de distribuição no equilíbrio, o
descarregado em corpos de água locais, será

Ra

rapidamente remo-

vido da solução e retido em partículas em suspensão, sedimento
de fundo, ou solos, no caso de irrigação e contato com lençóis
de água subterrâneo.
Se a descarga e a concentração do 226Ra nos efluentes
fossem constantes e os caudais dos rios estáveis, o rádio manter-se-ia em sua maior parte retido em sedimentos, compreendidos em áreas cada vez maiores dos cursos de água.
No entanto, estas condições não são reais. A descarga
de efluentes geralmente é intermitente e além disso, os períodos cíclicos de secas e chuvas da região variam apreciavelmente os volumes e fluxos de água dos corpos receptores.

.82.
*) ? f\

Nestas condições, o

Ra alcançará equilíbrios vai-jl

áveis, ficando mais retido nos sedimentos nas épocas de seca
e nos períodos de maior concentração no efluente. Nas fases
de grandes chuvas e/ou nas interrupções da descarga, retorna
em grande parte ã forma solúvel.
Os sedimentos do rio e partículas em suspensão, pod£
rão agir como tampão ou deposito temporário, mas o transporte
do

Ra nos cursos de água, far-se-á predominantemente na for

ma solúvel.

Este comportamento, contrasta com o do

Pb

na

região estudada em outra tese realizada no Instituto de Biofísica (42) cujo transporte ocorre essencialmente na forma particulada.
Outro fator que poderá influenciar muito o comporta22fi

mento do

Ra, é* a presença de agentes químicos no efluente

da lagoa de decantação ou da mina de urânio, pois como mencio
nado anteriormente, inúmeros ions influenciam na retenção
e
226
li_.iviação do
Ra. Estes aspectos deverão ser investigados
posteriormente, quando se dispuser de dados reais sobre a com
posição química-do efluente. Com o comportamento descrito, o
*y y ft

Ra deverá ser o radionuclídeo crítico

resultante das opera_

ções da mina e usina de beneficiamento de urânio, em termos de
dose da radiação interna nas populações vizinhas.
Os resultados desta tese, indicam a necessidade
meios eficazes para controle de descarga do

c

de

Ra nos corpos

de água, como também a conveniência de prosseguirem as investi^
gaçÕes, visando o esclarecimento de etapas posteriores e de

.83.
sua passagem através das cadeias alimentares:

água - plantas

mais cultivadas na região - bovinos - homem.

TABELA 14
0 *) f\

Lixiviação do

Ra de sedimentos previamente

contaminados: resultados expressos em percentagem da atividade específica inicial.

AMOSTRA

TIPO DE
SEDIMENTO

1 LIXIVIAÇAQ
NORMAMZADA

<400 fio:,!:

64

TOTAL

40

<400 Mesh

35

TOTAL

16

<400 Mesh

50

TOTAL

49

<400 Mesh

56

PC-112

PC-114

PC-116

PC-118
TOTAL

58 •

400 Mesh

66

TOTAL

61

PC-120

Normalizada para a mesma relação volume de água/massa
de sedimento (500 ml/100 m g ) .
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TABELA 15
Influencia do volume de água na lixiviação de sedjL
mentos previamente contaminados: resultados expres_
sos em percentagem da atividade específica inicial.

| AMOSTRA
<
! FC-.T20

ü
|

< 400 Mesh

j .
j PC-112
J
\ TOTAL

VOLUME DE
ÁGUA (ml)

% DE LIXIVIAÇÃO
NORMALIZADA*

100

62

1 500

70

1000

81

100

14

500

35

1000

51

* Normalizada para massa de sedimento de 100 mg
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CAPÍTULO IV

MOBILIDADE DO

226

R a EM SUPORTES SO*LIDOS E SOLOS

") *) /*
Sendo a principal via de transporte do

Ra, a líqui-

da, e sendo este radionuclídeo francamente retido e lixiviado
dos sedimentos, bem como absorvido apreciavelmente por plantas,
resolveu-se realizar algumas experiências que fornecessem informações iniciais sobre a mobilidade do

Ra em suportes s õ H

dos e solos da região, sob a ação das diferentes águas coletadas.

Visou-se assim complementar os estudos desta tese e obter

dados preliminares para investigações posteriores, de trânsito
de rádio através de cadeias alimentares.
0 Departamento de Radioecologia do Comissariado

de

Energia Atômica de França, desenvolveu técnicas básicas para es
tes tipos de estudos, através da cromatografia em suportes sõli^
dos (papel e gel de silica) e em solos (43,44) ou por percolação de água através de blocos de solo (45).
A influência das características das águas coletadas
no transporte do

Ra, verificou-se utilizando a técnica

de

cromatografia em papel e gel de silica (43).
'
'
Para se avaliar a capacidade de mobilização do

2 2fi
Ra

previamente retido nas amostras de solos da mesma região pelas
águas locais,, utilizou-se a técnica de cromatografia em solo
por difusão horizontal (44).
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Para se realizar esta técnica, providenciou-se a mon
tagem de uma base retangular de parafina (fig* 15) onde
talharam . 4

se

sulcos de 3,7cm de largura, 22cm de comprimento

e l,lcm de espessura.

0 procedimento da técnica consiste nas

seguintes etapas:
1 - Os sulcos preenchem-se com os solos coletados, previamente peneirados, de forma
mogênea.

a se obter uma superfície plana e h£

Coloca-se numa extremidade uma fita de papel Whatman-

1 que faz a ligação entre eluente (água contida em cuba) e solo.
2 - Com uma pipeta Pasteur de extremidade aguçada, depositamse algumas gotas (previamente estabelecidas de acordo com

o

tempo de exposição da autoradiografia) de uma solução aquosa
de

Ra no solo a l,5cm de extremidade, pela qual a cromato-

grafia vai-se iniciar. Deixa-se secar â temperatura ambiente.
3 - Adiciona-se a água na cuba, e cobre-se toda a preparação
com uma placa de vidro, de forma a tornar o ambiente saturado
de

umidade não permitindo portanto a evaporação. Vinte e qua-

tro horas depois, quando a água jã atingiu quase a outra extre_
midade, interrompe-se então a cromatografia, deixando-se secar
à temperatura ambiente.
4 - Realiza-se então a autoradiografia dos solos. Tanto

para

as autoradiografias de solos, como para papel e gel de silica,
utilizou-se

um filme SAKURA DE RAIOS X Médico, Tipo HS e um

tempo de exposição de 24 horas, apôs o que, o filme era revelado, lavado e seco.

FIGURA 15 - Suporte para cromatografia em solos por difusão horizontal

00

.88.
Nestas experiências foram utilizados 5 solos representativos da região, e as cinco ãguas utilizadas nas experi^
ências do capítulo anterior, além de água destilada.

Não

houve diferença significativa na capacidade de mobilização
do

y *y f%

Ra pelas diferentes águas, observado

pela cromatogra-

fia em papel ou gel de silica.
Nos dois suportes observou-se migração de parte
radio inicialmente depositado na origem.

do

Em papel, a fração

movei desloca-se com a frente de água ao passo

que em gel de

silica, o radio móvel se distribui ao longo do percurso

do

eluente, ate cerca de meia altura.
Não se observaram diferenças entre a capacidade de mo
bilização de radio pelas diferentes ãguas ensaiadas.

Como o

volume de ãgua que migra e pequeno, apenas uma pequena fração
do rádio é transportado, porem, de acordo com os resultados
de lixiviação é de se esperar que novas porções de água continuariam a mobilizar o rádio proporcionalmente.
Em solos não se notou qualquer migração mensurável. A
relação volume de água/massa

de solo era insuficiente para

lixiviac o radio previamente retido e transportá-lo. Assim, a
técnica utilizada revelou-se inadequada para o objetivo visado,
tendo em vista o comportamento do rádio observado nos capítulos
anteriores.

£ de se esperar que, a passagem de maiores volumes

de água provoquem o seu transporte. Possivelmente, este estudo
deve ser realizado em blocos de solo percolados por grandes volumes de água.
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SUMRRIO

Em 1974, entrou em funcionamento a primeira mina

de

urânio no Brasil, no Campo do Cercado, Poços de Caldas, MG.
A descarga no meio ambiente do seu efluente líquido
contendo quantidades mensuráveis de urânio e descendentes, oferecia a oportunidade de acompanhar o transporte e distribuição
de alguns radionuclideos tais como,

238

ü,

226

Ra e

2l0

Pb

"in

situ" e um programa de amostragem e análises foi iniciado.
Em 1977 porém, a NUCLEBRA*S decidiu transformar a

ex-

ploração da mina, de galerias, para céu aberto, iniciando-se
então uma extensa e irreversível perturbação da área, impedindo portanto a continuação dos estudos locais. Na mesma época
iniciou-se a construção da usina de beneficiamento de urânio em
local proximo da mina.

Passou-se então a investigar em labora*5 *5 £L

tõrio o comportamento do

Ra na sua interação água e sedimen-

to de rio, realizando experiências de retenção desse radionuclí
deo pelos sedimentos e posterior lixiviação. Tentou-se ainda
obter informações preliminares sobre a mobilidade do

226

Ra, re-

tido em suportes sólidos (papel de filtro e gel de silica) e so
los por ação das águas locais.
Os resultados obtidos indicaram a presença de concentrações acima do normal, de

238

U,

226

Ra e

210

Pb, em água sedimen

to e plantas da região vizinha da mina.
As experiências de laboratório demonstram que o

226

Ra
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quando em contato com água e sedimento, atinge rapidamente o equi
líbrio, com coeficientes de distribuição elevados, da ordem de 10 ,
para os diferentes tipos de sedimento. No entanto, devido a
rápida e fácil lixiviação, pôde-se concluir que no futuro

sua

o

Ra

no ambiente local será temporariamente retido nos sedimentos, mas
seu transporte no meio liquido far-se-á essencialmente na forma so
"J *? A

lúvel. Assim o

Ra devera se constituir no radionuclideo críti-

co e a ingestão de água poderá contribuir para o aumento da

dose

de radiação interna nas populações vizinhas. Observou-se ainda
*} 9 f%

que o

Ra retido ém suportes sólidos é mobilizado pelas águas l£

cais e passa a solução em proporção dependente do volume de
utilizado.

água
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SUMMARY

The first uranium mine in Brazil, at Campo do Cercado, Poços
de Caldas, MG, started underground operation in 1974. The discharge
in the local environment, of its liquid efluent, containing
measurable amounts of uranium and daughters, set the possibility for
studies on transport and distribution of a certain number of
radionuclides, such as

238

program was then started.

U, 2 2 6 Ra and

21ü

Pb. A sampling and analytical

However, in 1977 the NUCLEBRÃS decided

to change the mine operation from underground galleries to open
sky and to begin construction of a uranium mill near by.

The

environmental was disturbed in an extensive and irreversible way,
preventing the continuation of the in situ project.
It was decided to continue the work by laboratory experiments
226

on the behavior of
Ra on its interaction between local river
sediments and waters aimed to assessing the capacity of 226 Ra
retention by sediments and its subsequent leaching by waters. Some
preliminary information were also sought on the mobility of

Ra

retained on solid matter (filter paper and silica gel) or soil,
induced by local waters.
The results on environmental materials demonstrated the
238

27.fi

presence of mensurable and above normal concentrations of
U,
Ra
210
and
Pb in local waters, sediments and plantas collected on the
immediate vicinity of the mine. The laboratory experiments show that

.92.
22fi

Rat in contact with sediments and waters, rapidly reaches
equilibrium and the distribution coefficients are on the order
•r

22fi

of 10 for the different samples assayed.

However the

Ra is

fastly and easily leached out from the sediments by radium free
local waters.
7 9ft

The observed behavior of

Ra leads to the tentative

conclusion that in the future, this radionuclide, discharged
into liquid environment, should be only temporarily retained by
sediments. Its transport by surface waters should be
predominantly in the soluble form. Therefore, 226 Ra should become
the critical radionuclide, in terms of internal radiation dose on
the local population, due to its ingestion with water.
22f>

It was also observed in the laboratory that

Ra

retained on solid supports was mobilized by local waters and its
solubilization is dependent on the volume of water passed through.
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