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RESUMO
Este trabalho situa-se no contexto dos diversos es
tudos que vem sendo realizados na região em torno do Complexo
Kinero-Industrial de Poços de Caldas (CIPC), de acompanhamento do trânsito no meio ambiente dos radionuclTdeos da serie
do

U, de maior risco potencial, para o homem. Dentre estes,
—
226
210

estudou-se em laboratório,a interação de

Ra e

Pb com

água de rio e soluções salinas, sedimento e solo visando esclji
recer alguns aspectos do comportamento destes radionuclTdeos
no ambiente aquático e terrestre.
Foram realizados experimentos de lixiviação de sedimentos de fundo de rios da região, previamente contaminados
226
210
em laboratório com
Ra e
Pb por águas de rio e soluções
salinas que poderão estar presentes no efluente tratado da usi^
na de beneficiamento do minério de urânio; estudos da mobilidade daqueles radionuclTdeos em colunas de solos de plantio
da mesma região sob a influencia de volumes de água equivaleji
tes ã precipitação media anual da Cidade de Poços de Caldas;
verificação da fração dos radionuclTdeos trocãveis nos solos,
em amostras contaminadas no laboratório.

Os resultados de lixiviação de 226 Ra de sedimentos,
por águas de rio situam-se na faixa de 1,9 a 37,9% da ativida^
de total para sedimentos de granulometria menor que 400 mesh
e de 3,9 a 46,3% para sedimento total. Para as soluções salinas com que se trabalhou, os ions de metais alcalinos terrosos,
em função do aumento do raio ionico, possuem a maior eficiência de remoção do
Ca**

Ra de sedimentos na seguinte ordem: Ba**

Mg**. No entanto, somente as soluções de BaCl» e

CaSO 4> foram capazes de aumentar a lixiviação em relação ã ot>

.VI I .

tida com águas de rio. A solução de MgSO. teve eficiência de
lixíviaçao aproximadamente igual a das águas de rio, enquanto
a da solução deNagSO. foi menor. 0 ion sulfato aparentemente
não teve influência. A solução de NaF inibiu a lixiviação

do

^

nor

Ra, uma vez que a sua eficiência foi menor que a da água
destilada. 0 Ton Ca + + ê potencialmente aquele que poderá provocar maior lixiviação de

Ra retido em sedimentos de rios

ou em resíduos sólidos em suspensão, se a sua descarga no
efluente final não for bem controlada. 0 Ton B a + + , apesar de
—
226
apresentar maior capacidade de lixiviação de
Ra, tem menor
probabilidade de ser descarregado no meio hTdrico, em concentração apreciável, nas condições normais de operação.
Os resultados de lixiviaçao de 210 Pb demonstram
que este radionuclídeo i muito pouco extraTdo de sedimento
contaminado por águas de rio, na faixa de 0,06 a 2,63^. As s£
luçoas de CaSO« e BaCl^» principalmente, foram as únicas que
provocaram considerável

incremento na lixiviação em relação

a provocada por águas de rio.
Nos experimentos de mobilização de radionuclTdeos
em solos por água destilada e de rio, não se verificou mobilj^
za^o do 22b Ra para as camadas inferiores a de contami ração,
ficando retido nesta mais do que

99,94% da atividade total
da coluna. Imobilidade semelhante se observou para o 210 Pb,
com retenção maior do que 99,24% na camada de contaminação,
para a maior parte das amostras. No entanto, a fração distribuída nas diversas camadas inferiores 3 geralmente superior
ao valor arbitrado para o limite de detecção de mobilização
(0,01%), e em quatro colunas de solo sítuou-se na faixa de
1,33 a 3,35% da atividade total.

Os resultados obtidos demonstram que a fração troca
vel do

Ra extraTvel por acetato de amonvo, situou-se na faj[

xa de 29,4 a 44,4% em todos os solos. Em contraste, a fração
ni

do

A

Pb trocável foi de apenas 1,7 a 8,7%.
0 conjunto de resultados deste trabalho permite con^

cluir que, o

Ra deve ser considerado o radionuclídeo poten-

cialmente mais capaz de elevar a dose populacional, por ingestão de água e alimentos contaminados no ambiente vizinho a
área do CIPC, onde se desenvolvem culturas agrTcolas diversas.
0 210 Pb, quando liberado no meie hídrico, aparentemente terá
pequena importância em termos de elevação da dose populacional,
embora seja considerado necessário dar continuidade a estes
estudos, com vistas a identificação de técnicas mais seletivas
para a determinação da parte trocável e de sua partição

nas

diversas frações do solo, além da condução de experiências,
sob condições controladas, da sua absorção por plantas.
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ABSTRACT
This thesis is part of a broad project carried
on in the region around the first Brazilian uranium mine and
mill, in Poços de Caldas, M.G., to investigate the transport,
in the environment, of the 238 U daughters of greatest
potential risk to man. In this context, the interaction of
Ra and

Pb viith local river waters and sediments, and

soils were studied in laboratory, in order to clarify

some

aspects of the radionuclide behaviour in the aquática! and
terrestrial media.
The following experiments were performed:
- leaching experiments of river bottom sediments, contam^
2>
nated in the laboratory with

Ra or

pi fl
Pb, by river

waters or solutions- of inorganic salts which should be
present in the final tailing pond effluent.
o oc

• mobility experiments of

oin

Ra and

Pb added to soil

columns and leached by a volume of distilled or river
water,equivalent to the average annual rain precipitation
in the region.
?2fi

?10

- determination of the
Ra and
Pb exchangeable
fractions in soils contaminated in the laboratory.
The results of leaching experiments demonstrated
22fi

that

Ra was considerably desorbed by river water, in the

range of 1.9 to 37.9% for the granuiometric fraction smaller
than 400 mesh, and 3.9 to 46.3% for the total sediment.Among
the saline solutions tested, the alkaline earth ions had the
greatest leaching efficiency, according to their increasing
ionic radius (J*a++ > C a + + > Mg + + J. However, only BaCl^ and

.X.

CaSO* solutions were a,ble to leach, more

226

Ra than river

waters, MgSO. solution leached about the same and Na-SO* a
smaller amount. Apparently, S O . " ion had no influence and
KaF -..lution inhibited radium leaching, since it was less
efficient than distilled water. These results seem to indicate
that, in the Poços de Caldas environment, calcium is
potentially the ion most probable to greatly induce leaching
of

Rã sorbed on river sediment or suspended mill waste

solids, in case its discharge in the effluent is not well
controlled. Barium, in spite of its greater leaching efficiency»
has less probability to be discharge in appreciable
concentration, in the final effluent under normal operation
conditions*.
Pb-21O was very little leached from the
contaminated sediments, by river water CP>06 to 2,6355} and by
most of the saline solutions tested. Only BaClg and CaSO*
significantly increased the leaching, in comparison with river
. waters.
Results of mobility studies in soil columns
demonstrated that more than 99.94% of the applied

Ra was

retained in the top 2 cm contaminated layer, for all s a m p K s .
In the case of

Pb, more than 99.242 of the deposited

activity stayed in the top layer for the majority of samples.
However, small but measurable ( 0.01%) activities migrated
to the inferior layers, and in' four columns, the fraction in
these layers ranged from 1.33 to 3.35%.
The exchangeable fraction in the contaminated
soil samples, measured by extration with ammonfum acetate
296

solution, ranged from 29,4 to 44,4% for

Ra and from

.xi.
1,7 to 8,72fcr

210

pb.

The results of this paper, as a whole, lead to
the conclusion that

226

Ra should be considered.potentially ,

the radionuclide most able to increase the population radiation
dose, through the fngestion of contaminated water and
foodstuff, on the surroudings of the mill site, where some
crops are cultivated. The influence on the population dose
af 210 Pb released in the aquatic environment should be small.
However, it was found advisable to suggest the continuation of
these studies, in order to identify more selective technique
210
to determine exchangeable

Pb and its partitioning among

the different soil fractions, as well as, to carry on plant
uptake experiments, under controlled conditions.
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OBJETIVOS
Neste trabalho propõs-se a:
- Avaliar por experimentos de lixiviação de sedimen
tos de fundo de rio, contaminados em laboratório
com

Ra ou

Pb, a capacidade das águas de rio

ou de soluções salinas que poderão estar presente
no efluente final da lagoa de decantação do CIPC,
de liberarem aqueles radionuciTdeos para o meio
hídrico.
226

- Visando estimar a disponibilidade de
210

Ra e

Pb em solos para absorção por plantas iâ região, determinar, em laboratório, a mobilização dos
dois radionuciTdeos adicionados a coi "nas de solo
por água destilada e de rio, bem como a sua fração
trocável.

Capítulo T
INTRODUÇÃO GERAL
A industria nuclear produz bens e serviços de gran_
de utilidade publica como se pode avaliar a partir dos inúmeros radioisdtopos utilizados em medicina, agricultura, biologia, e energia elétrica gerados em centrais nucleares. No entanto, esta atividade industrial tem produzido volumes crescen_
tes de rejeitos que podem representar um risco potencial de ex^
posição das populações vizinhas a instalações nucleares a

do-

ses de radiações.
A conscientização destes riscos levou um grande n£
mero de pesquisadores em vários países a se dedicarem ao estudo do comportamento no meio ambiente» de radionuclTdeos preseri
tes nestes rejeitos.
As instalações nucleares tais como minas de urânio,
usinas de beneficiamento e de enriquecimento de urânio, fãbri-*
cas de elemento combustTvel» centrais núcleo-elltricas e

usi-

nas de reprocessamento de elementos combustíveis, que constituem o ciclo do combustTvel nuclear, produzem quantidades vari^
âveis de rejeitos radioativos que são submetidos a tratamentos
em cada instalação, de tal forma que somente os efluentes

dos

processos de tratamento contendo baixas concentrações e pequenas atividades de radionuclTdeos são lançados no ambiente, sen_
do retidos ou embalados e levados a locais de segregação, os
resTduos de alta attvtdade.
Os radionuclTdeos presentes nos rejeitos de baixo
nTvel, que são lançados na atmosfera ou nos corpos d'água

do

meto amb'-fente, podem sofrer uma slrtede processos fTs1co-quT«

.2.
micos tats como: diluição e dispersão em água ou ar, adsorção
em superfícies ou aerossóis, imobilização ou concentração

em

sedimentos e solos, ou acúmulo em seres vivos. Estes processos
podem ser de grande importância na sua transferência através
de cadeia biológica ate o homem,uma vez que vários destes radi^
onuclideos podem se concentrar apreciavelmente em inúmeros seres vivos. Consequentemente, qualquer despejo radioativo no
meio ambiente, deve ser considerado como potencialmente capaz
de elevar o nível da dose populacional daquele ambiente.
Dentro dos objetivos de produção do conhecimento
científico na area da radioatividade ambiental, o Laboratório
de Radioisõtopos do Instituto de Biofísica, vem hã vários anos
desenvolvendo um programa de pesquisas, sob convênio com a
CNEN, visando obter dados específicos locais e parâmetros

de

transferência de radionuclídeos no meio ambiente, que possibilitem um melhor planejamento dos programas de monitoração

ra •

diologica ambiental das instalações nucleares brasileiras e a
obtenção de modelos mais precisos para estimativa de doses

de

radiação na população. Neste sentido, os trabalhos do Iaboratei
rio de Radioisõtopos vem procurando esclarecer o comportamento
dos radionuclídeos de maior importância radiobiologica para
homem, a serem lançados nc meio ambiente pela mina

o

e usina de

urânio da Nuclebrãs em Poços de Caldas (1, 2) e pela Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), de Angra dos Reis
(3, 4, 5 ) .
Levantamentos ambientais preliminares realizados
pelo Laboratório de Radioisõtopos do Instituto de Biofísica

e

pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetrta da CNEN na região
da mina de urânio do Campo do Cercado em Poços de Caldas»

na

.3.

-

~

22S

fase de prospecção subterrânea, identificaram o

Ra e o

Pb como radionuclTdeos potencialmente capazes de exporem as
popil1;tções vizinhas a doses de radiação. Naquela fase, os dois
laboratórios conduziram investigações para caracterizar a contaminação, por aqueles dois radionuclídeos, do ambiente aquátj^
co próximo da mina. Foram analisadas amostras de água, sedimen_
tos, solos e plantas (1, 2, 6}. Posteriormente, com a decisão
da Nuclebrãs de cessar a operação subterrânea da mina e iniciar
os trabalhos de movimentação da terra para preparar a extração
do minério a céu aberto, o ambiente local foi muito pertubado,
impedindo a continuação dos levantamentos no campo. No Laboratório de Radioisõtopos, decidiu-se então prosseguir a pesquisa
ooc
210
estudando-se em laboratório o comportamento de
Ra e
Pb
na sua interação com água e sedimento de rios da região. Deteir
minou-se nesta fase a cinetica de retenção dos dois radionucH
deos em sedimentos e partTculas em suspensão,a partir do con—

226

tacto com água de rio adicionada de

210

Ra ou

Pb,e os respe£

tivos coeficientes de distribuição. Realizaram-se em seguida,
experiências para determinar a capacidade das águas de rio da
região de lixiviarem

Ra e

Pb de sedimentos de fundo previji

. mente contaminados por aqueles radionuclTdeos (1, 2 ) .
O presente trabalho objetiva dar continuidade

as

etapas até então cumpridas, visando não so complementar alguns
resultados anteriormente obtidos, como também avançar algumas
etapas, empregando-se técnicas mais sensíveis e investigandose novos aspectos pertinentes ao problema.
Como base para um estudo mats completo do compor226

210

tamento do
Ra e
Pb a serem liberados no meio ambiente,
obtiveram-se Inicialmente informações preliminares sobre
os
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processos de mineração e beneficiamento do urânio e gerência
de rejeitos. Sõ posteriormente, teve-se acesso ao relatório de
Analise de Segurança do Complexo Minero-industrial de Poços de
Caldas (CIPC), da Nuclebrás (7).
O CIPC localiza-se a sudoeste do Estado de Minas
Gerais, na divisa com o Estado de São Paulo, situando-se no M£
nicTpio de Caldas. 0 local do CIPC possui uma topografia acidentada com altitudes que variam de 1200 a 1500 metros, abrangendo o Campo do Cercado e adjacências, drenados pelo Córrego
do Cercado e seus formadores» tributários do R!o das Antas. A
área a leste, alem dos limites do CIPC, é drenada pelo Ribeirão do Soberbo e seus formadores, afluentes secundários do Rio
Verde.

Poços de Caldas é o município com mais de 25.000

habitantes mais próximo do CIPC, distando 18Km e possuindo
TI.783 habitantes (FIBGE/70). Naquela região, a agropecuária é
fonte de matéria prima para a industria tradicional de produção de alimentos e bebidas. S exceção do município de Andradas,
com uma longa

tradição de produção

de

batata inglesa, a

maioria dos cultivos das áreas adjacentes ao CIPC, eram em
1970, de caráter eventual (7).
No vale do Rio das Antas, a pecuária, importante
atividade da região, I predominantemente leiteira. As culturas
agrícolas neste vale se concentram no trecho do alto curso

do

Rio das Antas, até a rodovia que liga Andradas a Poços de Caldas. Esta produção se destina basicamente ao Rio de Janeiro

e

São Paulo. Dentre as diversas fazendas deste trecho, se destaca» por sua elevada produção, a fazenda São Benedito, situada
a 3 Km á montante do encontro do Rio das Antas com o Córrego
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do Cercado, no município de Andradas. Suas culturas predominar^
tes de cenoura e alho,

são:

irrigadas com águas do Rio

das

Antas edestinam-se basicamente ao Rio de Janeiro (7).
Quanto ã Bacia do Rio Verde, a região se caracter^
za basicamente por uma topografia mais acidentada e poucas con
díções de acesso, ocasionando uma baixa atividade agrícola e,
consequentemente, menor densidade demográfica. Nos locais

de

utilização mais favorável da terra e maior densidade demografi^
ca, destaca-se a cultura da vinha para produção artesanal e iii
dustrial de vinho C71As características meteorológicas da região» mediadas de 1931 a 1960, apresentam unidade relativa alta, com média anual de 78,2% precipitação de 1695,5 mm e evaporação

to-

tal Qv. 808,1 mm. Mais de 80X da precipitação pluviométrica teji
de a cair nos meses de Outubro a Março. A direção predominante
dos ventos ? Nordeste (7).

.

Em relação aos cursos d'agua, o CIPC está localiza^
do entre as bacias do Rio das Antas e Verde tf*9- 1)» sendo a
sua drenagem natural feita através do Córrego do Cercado,

um

afluente da margem direita do Rio das Antas. As águas do

Rio

das Antas estão comprometidas com culturas agrícolas, criação
de gado e com possibilidade de sua utilização futura no abaste^
cimento de Poços de Caldas, enquanto que as águas do Rio Verde
não são utilizadas no abastecimento de cidades próximas ao
CIPC, sendo as terras I sua volta e de seus efluentes pouco ex_
pioradas para culturas Irrigadas ou criação de gado. A Nuclebrãs, proprietária do CIPC, decidiu, a partir destes argumentos, optar pelo sistema hidrologico do R1o Verde para a descajr
ga dos efluentes dá usina de beneficiamento (7)..-

'
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Fig. 1 - Mapa da região de Poços de Caldas.
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A area mineralizada do CIPC está classificada como
corpos A, B, e E, com as características apresentadas aa tabela 1.
0 minério do CIPC e caracterizado pela pecheblenda
e parapecheblenda, e apresenta associado a ele, minerais contendo molibidênio (7). Este metal, sera recuperado no processo
de beneficiamento de urânio como subproduto, com produção anual prevista de 275 toneladas.
ApÓs uma fase de pesquisas e de prospecção subterrânea, a Nuclebrãs decidiu-se pela exploração integral a ceu
aberto, com escavações da ordem de 85 milhões de m

e produção

total de 6000 toneladas de U^Og na mina. A carga de trabalho
do programa de beneficiamento, prevê uma alimentação constante
da usina ao nível da capacidade atual de 750.000 toneladas

de

minério por ano com 11,5 anos de trabalho constante. 0 volume
mineralizado óiresenta cerca de 32% de minério, sendo o restar^
te estéril de triagem.
A Sgua de abastecimento das operações do CIPC serS
captada na barragem das Antas, no Ribeirão das Antas a 300 metros à jusante da confluência do Córrego da Cachoeirinha e na
divisa de Andradas e Caldas, 2 Km fora do limite do CIPC (7).
As operações no CIPC, se dividem em duas etapas:
extração e processamento físico do minério (mina) e processamento químico do minério (usina de beneficiamento) (fig. 2 ) .
0 teor de corte do minério da mina, S de 200 ppm.
Abaixo deste teor, o minério é considerado estéril. 0 minério
"marginal", com concentração na faixa de 200 a 400 ppm, serS
Üxiviadó em pilha estática, com o líquido líxtviado sendo encaminhado ao processo de beneficiamento. Por fim, o min?río r\_

TABELA 1
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME GL08AL JO MINÉRIO DO CIPC (POÇOS DE CALDAS) (7)

Corpo

Volume Mineralizado (tn )
Estéril. de
Minério
Total
Triagem

Painéis não
Indicados (m )

Estéreis
Francos (tn )

Total
(m 3 )

E

490.000

2.450.000

2.940.000

256.000

8.621.000

11.817.000

B

4.495.000

6.755.000

11.29.0.000

2.580.000

46.653.000

60.523.000

A

380.000

1.870.000

2.250.000

96.000

9.999.000

12.345.000

T O T A L :

84.685.000m*
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co» cow teor roaior que 400 ppm, sera todo fTsico-quimicamente
processado. Este processamento visa basicamente extrair e concentrar o urânio na forma de um sal de grande pureza. 0 molibi^
dinio presente, tamhem sera beneficiado» em parte, com o urânio, (7)ApÕs a sua extração na nina (fig. 2)» o minério de
urânio sofre a britagem primaria e ê levado ate o pátio de estocagem. Estas operações aliadas a estocagem das água marginais (águas da mina» águas de lixiviação natural e águas de li^
xiviação estática) e sua neutralização, totalizam as operações
efetuadas na mina. Era seguida, o minério sofre mais duas brita_
gens a seco e uma moagem a úmido com utilização de ãgua e

da

polpa de neutralização das águas marginais. Com estas operações
do processamento físico que visa basicamente reduzir sua granu_
lometria, o minério esta

pronto para o processamento quTmico.

Ele e em seguida bombeado para a usina, através de mineroduto,
onde sofre inicialmente lixiviação por ataque com ácido sulfurico. A fração solida que após a lixiviação e designada de estéril, S bombeada para o sistema de tratamento de rejeitos
(fig. 3 ) . A fase liquida que contem o urânio e molibidênio

ê

enviada para a unidade de clarificação e oxidação. 0 licor oxi_
dado sofre em seguida uma extração com solvente orgânico (aiamina-336 e tricadenol em querosene} passando o urânio e molibi^
dênlo para a fase orgânica. Deste processo resulta um refinado
*
aquoso que é enviado também para o sistema de tratamento de re_
jeitos (fig. 3 ) . 0 urânio I reextraTdo da fase orgânica por s£
luçao de MaCI e o molibidênio por solução de NagCQj. A solução
orgânica de extração é lavada antes de sua reciclagem, e

a

ãgua de lavagem passa para o sistema de tratamento de rejeitos

REJEITO
SOLIDO

NEUTRALÍZAÇÃO
COM Col(CaO)
REJEITODUTO (efluente do usino)

REJEITO
LÍQUIDO

NEUTRALIZAÇÃO COM
CALCÁREO(CcCO3) E Ccl

RETORNO DO PRECIPITADO DE 3aS04(Ra)

PISCINA DE
DECANTAÇÃO 2

EFLUENTE FINAL TRATADO

PISCINA DE
DECANTAÇÃO \

CHICANAS PARA
INSOLUBIL1ZAÇÃO
DC 2 2 G Ra

EFLUENTE DA
BACIA DE
REJEITOS

-«=— CURSO D'ÁGUA

Fig. 3 - Diagrama de blocos do Sistema de Tratamento de Rejeitos

BARRAGEM
DE REJEITOS
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(fig. 3 ) . O urânio e finalmente precipitado como diuranato

de

aroonio (DUA ou "yellow cake") por tratamento com NH.OH e envia_
éo para um decantador, separando-se a polpa de DUA por filtração. 0 filtrado e o sobrenadante do decantador são enviados pa^
ra o sistema de tratamento de rejeitos, onde inicialmente é fe_^
ta a recuperação do excesso de amonia. 0 diuranato de amônia
passa pelo secador e em seguida para o silo de estocagem

e e

posteriormente embalado (7).
0 molibidênio sofre um processo de precipitação co_
mo molibidato de cálcio (MOCA), passando então S estocagem

e

embalagem (7).
Os rejeitos oriundos do processamento do

minério

são a fração sol ida resultante da fíltração da polpa Scida (ml
nério lixiviado) e os líquidos resultantes da extração por soj_
vente (refinado aquoso), filtração de precipitados (DUA e MOCA)
e água de lavagem da regeneração do solvente orgânico.
Os resíduos sólidos e líquidos sofrem tratamentos
separados de neutralização, conduzidos com cal e/ou calcário.
0 resíduo sólido e neutralizado somente com cal (CaO), ate pH7.
Aos resíduos líquidos, adiciona-se calca**eo (CaCO,) até pH 3,5
completando-se a neutralização com cal até atingir pH 7.

Os

dois estágios de neutralização dos líquidos são necessários
porque ela não ê alcançada completamente, somente com o calcareo e seria anti-econômico usar somente cal, devido ao seu cus_
to elevado. 0 resíduo líquido neutralizado e utilizado para res_
suspender os rejeitos sólidos e o efluente resultante ê lançado através de rejeitoduto, em pontos S montante e o mais afastado possível da barragem da bacia de rejeitos.

Assegura-se

Assim um tempo de residência longo na bacia de rejeitos, possi_
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bilitando a maior decantação possível dos sólidos antes da caj»
tação do sobrenadante pelo sistema de extravasamento.
0 líquido que extravasa da bacia de rejeitos ainda
??fí

~

contém uma concentração de
Ra apreciável e incompatível com
a sua descarga no meio ambiente. Deve portanto sofrer um trata^
mento adicional de insolubilização do 226 Ra.
226
0 tratamento de insolubilização do

Ra se da pe-

la ação do cloreto de bãrio resultando TI precipitação de cris_
tais mistos muito estáveis de sulfato de bario e radio. Para a
realização deste tratamento» existem três unidades com capacidade de vazão de 0,15 m /s cada uma, que recebem o efluente

K

quido da bacia de rejeitos através de um canal distribuído .
Com um medidor de vazão do tipo rigua calibrada, o operador do_
sa a adição da solução de BaCl- de acordo com a vazão do efluente.
Apó* a adição do BaCl-, o efluente passa por chica_
nas para assegurar uma boa mistura e é" lançado em piscinas com
tempo de residência suficiente para a completa reação e boa se_
dimentação do precipitado. 0 efluente passa por duas piscinas
deste tipo, de onde o precipitado de BaSO^ 0*a) retorna por
bombeamento para a bacia de rejeitos e o sobrenadante é lançado no Ribeirão Soberbo. Este tratamento garante um teor,no eflij
esite líquido final, inferior a 10 pCi/1 para o 2 Z 6 Ra solúvel e
inferior a 400 pC1/l para o

226

Ra insolüvej tf).

Não se obtiveram, ate & fase de redação desta tese,
Informações sobre a composição final do efluente.
A maior parte das informações até aqui apresentadas, não estavam disponíveis quando do planejamento e execução
de parte dos trabalhos desta tese.0« dados a que se teve acesso
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naquela fase, principalmente os relativos a composição química
do efluente, eram os apresentados por Agra Filho num estudo de
avaliação de processos de tratamento do

minério de Poços de

Caldas (8).
Constituiu-se este trabalho» realizado no laboratõ
rio da usina piloto do CIPC, numa simulação,em escala de laboratório, do tratamento hidrometalurgico do minério uranTfero
do Campo do Cercado e do tratamento dos rejeitos (8). Para dar
meior representatividade ao trabalho, foram obedecidas condições tais como: condições operacionais da "corrida" experimental n9 11, utilização de minério do corpo E da mina, realização das etapas previstas no tratamento de efluentes pela Nucle_
bras e no beneficiamento do minério ate a etapa da extração
por solventes orgânicos, que é a principal fonte íe rejeitos
líquidos £8). Efetuaram-se experiências como massa de 4kg

de

minério de granulometria menor que 1 mm, compreendendo as seguintes etapas do beneficiamento: moagem, lixiviação, filtração, oxidação e extração por solventes, saltando etapas ate a
neutralização do efluente da usina e tratamento do efluente l£
quido da bacia de rejeitos com B a C ^ para coprecipitaçao

do

226

Ra

com BaSO^. Nas diversas etapas, "ealizaram-se as anali-

ses químicas de caracterização ou as de maior importância para
estas etapas (8).
A tabela 2 resume os resultados obtidos por Agra
Filho (8} em relação ã composição do minério, composição do re_
sTduo solido e do efluente tratado. Como se pode verificar,caj[
cio, magnesio, manganês, cloreto e sulfato, aparecem em maiores concentrações no efluente tratado. Deve-se acentuar que

o

efluente deverá sofrer uma diluição de 1:14 desde o seu lança-
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TABELA 2
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS MINÉRIOS E REJEITOS
DA USINA DE POÇOS DE CALDAS (8J

Composição do

Resíduo Solido
(%)

Minério (%)
ürario

(l^Og)

Kolibidênio(MoOg)
Alumínio (AlgO 3 )

Efluente Líquido
Tratado (opm)

0,28

0,024

1,70

0,035

0,019

2,00

19,57

20,00

0,53

Celcio (CaO)

0,078

0,02

457,47

Kagnésio (MgO)

0,16

0,14

84,39

Manganês (MnO)

0,038

0,015

Fluoreto (F")

0,81

0,77

Cloreto (Cl")

0,56

.

8,50

0,63

Sulfato

-

-

Bario

-

-

210,0
•

Alfa Total

1538 pCi/g

1147,72 pCi/g

Beta Total

1736 pCi/g

1151,27 pCi/g

Gema Total

62.064 pCi/g

P.Í-226

-

Tõrio

-

» Limite mínimo de detecção

1595,66

65020,38 pCi/g

5710,00
< 0,90
< MDL ( l l p C i / 1 )
9623 pCi/1
< 23,17 pCi/1
0,49 pCi/1
336,10 pCi
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me ato para o ambiente no afluente do Rio Soberbo ate atingir o
Rio Taquari (fig. 1) (8).

Os resultados da tabela

2 demonstram que ao nível da preocupação imediata com o teor
de radionuclídeos no efluente, o sistema de tratamento de rejej.
tos deve operar satisfatoriamente. Porem, é importante avaliar
o tratamento de

rejeitos também ao nível do comportamento

pequenas atividades de radionuclídeos nos corpos d'agua e
interação dos rejeitos químicos

de
da

com estes radionuclídeos.

0 sistema de tratamento de rejeitos é naturalmente
fruto da necessidade de aperfeiçoamento do controle da poluição
devido ã mineração e ao beneficiamento do minério de urânio, e
em função disto, encontra-se na literatura uma série de trabalhos expressando esta preocupação com o tratamento de efluentes antes da descarga no ambiente.
Ko passado, o procedimento típico, era o da descajr
ga do afluente da usina em bacias de rejeitos,deixando-se sedi^
mentar os sólidos e reduzindo-se o volume líquido por evaporação ou infiltração no fundo da bacia (9, 10). Este procedimento, em geral,foi possível em regiões de clima semi-árido, sendo
facilitado, quando o circuito da usina usava a recireulação de
água. Quando estas condições não ocorriam, o excesso de líquido era então descarregado diretamente sem novo tratamento para
o rio mais proximo, que também poderia receber o infiltrado da
bacia de rejeitos (9, 10, 11].
Em usinas localizadas em regiões úmidas, como é o
caso da área do CIPC» onde a precipitação pluviometrica supera
a evaporação total, haverá necessariamente a presença de efluentes da bacia de rejeitos, visto que além dos rejeitos líquidos do processo de beneftcfamento do minério do urânio, a

ba-
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cia recebe água da chuva, acarretando o seu transbordarcento. 0
procedimento usado atualmente ê o de descarga controlada do efluente.após neutralização na usina e insolubilizaçao posterior do rádio por coprecipitação com BaSO* (12).
A maior parte dos descendentes do urânio ( fig. 4)
permanece nos rejeitos sólidos resultantes da lixiviação ácida.
Este comportamento de concentração, se <*ã com todos os radionu_
clTdeos da serie do urânio, ã exceção do próprio urânio, que
222
esta sendo extraído, e do
Rn, que sendo gasoso, se difunde.
226
A quantidade de
Ra no minério de urânio, em te
aos de massa,é

muito baixa, tendo em vista que no equilíbrio,

p

7

1 grama de

U, contém 3,4 X 10

79fi

gramas de

Ra.

Do radio presente no minério, uma fração de 0,2

a

6,72 ê dissolvido em um circuito de lixiviação ácida, podendo
porém ocorrer reprecipitaçao de parte deste radio em outros es^
t&gios do processo na usina; de 0,06 a 0,26% permanece no produto finalfo diuranato de amônia (13). Na lixiviação alcalina
do minério a fração do rádio que e solubilizado varia de 1,5 a
3% e em grande parte aparece no diuranato de araÕnia (13).
No relatório da Societê Technique d'Enterprise
226
Chiroiques (14) afirma-se que 99,6 a 99,8% do

Ra inicialmen-

te presente no minério, termina retido no resíduo sólido (est£
ril) após o ciclo completo da usina, 0,15 a 0,30» permanece no
efluente líquido e 0,05 a 0,1$ passa ao diuranato de amônia.S£
'
226

gundo Beverly, a concentração do

Ra presente no efluente da

usina geralmente se situa na faixa de 250 a 500 pCi.l"1 (15).
Levins, Ryan e Strong 0 6 ) citam outras faixas para a fração
226

do

m

Ra que i dissolvido no processo de lixiviação, apresenta^

das por yãrios autores, e acrescenta que a discrepância dos d£

Th 2 340

8,3xJ0 o

p<
p o 2IO
138 d

Bi 2 < 0

P
Pb206
e$tcv«l

00

Fig. 4 - Serie radioativa de

238

U
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pede ser era parte explicada por métodos distintos de

cfS

z26

Ra solúvel. Alguns autores» utilizam um processo

ra-

no qual a radicraetria alfa final é realizada

num

precipitado He BaS0 4 (Ra). Esta, pode ser influenciadapelã pre
223
235
serça de
Ra da serie do
U. Outros empregam a medida ind^
2Z6,
reta do
Ra pela emanação de
Rn que não sofre aquela influência (16).
Os rejeitos sólidos e líquidos de usina contém aiii
da 5 a 302 de urânio inicialmente presente no minério, e a qua^
230
se totalidade do
Th (17, 18, 19). Torio-230 e apreciavelme^i
te sclubilizado no processo de lixiviação ácida do minério,se£
«?o porém reprecipitado como hidróxido durante a neutralização
dos rejeitos por adição de calcareo e cal (20). Esta neutra!i226
ão também é eficaz para reduzir a concentração de

Ra

e

Pb solúveis (19). Brown et ai-, (20) sugerem que parte do
Ra lixiviado de .-inério ê coprecipitado com inúmeros sais
insolúveis que s? formam no processo de neutralização, ou

e

adsorvido na grande superfície de partículas minerais disponível.
Os dados relativos a

210

Pb sao muito exeassos, mas
7?6

a julgar pelo seu comportamento químico semelhante ao do
Ra,
225
e de se esperar que sofra os mesmos processos que os do
Ra.
0 método de neutralização dos rejeitos da usina ar^
tes de sua descarga na bacia de rejeitos, é considerado como
bastante satisfatório

para a remoção de sais inorgânicos toxj,

cos do efluente final (17). A neutralização dos rejeitos da
usina e a sedimentação de partículas sSHdas na bacia de rejej_
tos, permite um controle adequado da concentração dos radionuclídeos da série do urânio no efluente que extravasada da ba-

.20.
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cia., exceto para o

22fi

Ra. Cerca de 10 a 20* do

Ra solúvel

inicialmente presente no efluente da usina ainda persiste

no

sobrenadante da bacia (17), o que representa uma concentração
inaceitável para a descarga no meio ambiente. Dentre todos
radionuclTdeos da serie do
U que podem ser lançados no
»•

meio ambiente por usinas de beneficiamento de urânio, o

226

os
Ra ,

por sua elevada radiotoxidez para o homem,? considerado o mais
crítico C 21 )» Era termos de risco

potencial de irradiação

de

populações, a longo prazo, ele supera a maioria dos radionucH
deos gerados em outras etapas do ciclo completo do combustível
dos reatores LWR (21). Por todas estas razões, os métodos de
insolubilização do

226

«-

Ra solúvel ainda presente no efluente da

bacia de rejeitos, antes da descarga no meio ambiente,tem sido
muito estudados, bem como os processos posteriores que possam
provocar lixiviação do

Ra de partículas de resíduos sólidos

lançadas 1 o meio hídrico.
226

0 processo de insolubilização do

Ra mais utili-

zado, e adotado no CIPC, e o da coprecipitaçao com BaSO*

por

adição de BaCK ao efluente que contém excesso de ions sulfato,
previamente a passagem a piscinas de decantação e descarga

em

rios. 0 sulfato de bãrio e radio ê suficientemente insoluvel
226

para reduzir a concentração do

Ra no efluente final a valo-

res aceitáveis. Mo entanto, este tratamento não assegura

uma

segregação "definitiva" do rSdio, por vãria.s razões. Vários e£
tudos tem demonstrado que o ion Ba + + 5 capaz de Hxiviar parte
226

do

Ra retido em resíduos sólidos de usinas de beneficiamen-

to de urânio ou minério de urânio (\0, 2 2 ) . Segundo Lackey
0 7 ) , o efluente a ser tratado com cloreto de'bãrio deve ser
livre desarticulas de resfduo

sSltdo, pois caso contrario

a

.21.
lixiviação do rádio contido nestas partículas pode provocar
unia concentração de radio solúvel no efluente final, maior do
que antes do tratamento. Sais normalmente presentes em águas
de rios ou no efluente final da usina lançado no meio hídrico,
podem eventualmente acelerar os processos de lixiviação do r£
dio de partículas de resíduos descarregados com o efluente
(10, 16, 22). 0 próprio precipitado de BaSO^ (Ra), quando não
totalmente sedimentado nas piscinas de decantação, escapa para o meio hídrico onde variações de pH ou da concentração

de

sulfato podem acarretar a reliberação de rádio (23).
A longevidade do sulfato de bãrio no meio ambiente >como um retentor de

Ra ,tem sido motivo de preocupações

pois os sulfatos podem ser reduzidos a sulfetos por ação bacteriana em certas condições ecológicas. Por isso,alguns estudos foram iniciados para investigar as possibilidades de

se

empregarem outros sais para imobilizar o radio a longo prazo,
como por exemplo os fosfatos de cálcio (20).
Além das dificuldades de segregação do meio ambiente, o

Ra com meia vida de 1602 anos

tem grande importân-

cia radioecolõgica, pois sendo um metal alcalino terroso, e
apreciavelmente absorvido por plantas e se concentra nos ossos
dos animais e de homem, devido a sua analogia com o cálcio
(12, 24, 25, 26,27,28).por tudo isto, i que o

Ra assume

o

papel de radionuclídeo- de maior risco potencial para o homem
nos processos de mineração e beneficiamento de urânio. No entanto,outros radionuclídeos presentes nos resíduos da usina,
como o

PB e o

Po, também contribuem para a dose coletiva

comprometida na população* embora sejam menos .abundantes os da_
dos sobre o comportamento destes radionuclTdeos na sua intera-

.22.
rc com o meio ambiente (12, 21 J. A concentração média do
, por exemplo, e uma ordem de grandeza maior do que a do
Al

em osso humano. 0
2?G

pelo

A

Pb, com meia vida de 22 anos, e su-

Ra, podendo se acumular lentamente n o s - l o c a i s

c materiais a m b i e n t a i s , como solos e depósitos de sedimento,
o

Ra se concentra {2.}).

No e n t a n t o , a p r i n c i p a l via de

210

dispersão do

Pb ,em areas de mineração e beneficiamento
de
222
urênio, e" em geral a atmosférica. 0
Rn emanado de nnnerio
de urânio, resíduos da usina e s o l o , dissipa-se na atmosfera e
218
decai através de seus descendentes de meia vida curta (
Po,
?14

Pb,

214

Bi,

Z14

Po) até o

21O

Pb,e este associa-se a aerossóis

c deposita-se sobre corpos d'agua, plantas e solos onde se ac£
rula, num processo denominado "fall-out" natural (12, 2 9 ) . As
vies principais de aporte de 226 Ra e 210Pb ãs cadeias alimentares, pelas razões expostas, são geralmente distintas, notadíi
rente em relação a sua absorção por plantas comestíveis e pela
forragem do gado, fato este que pode influenciar diretamente
os cálculos de dose de radiação na popul ição em função dos tipos de alimentos produzidos no local.
0

226

Ra é absorvido pelas plantas principalmente

por via radicular desde que ele ocorra normalmente no solo. A
^bsorção OJ retenção foliar não é geralmente considerada nos
estudos de incorporação de rádio em plantas a menos que no cam
po, áreas de cultivo estejam sob direta influência de fontes
x
226
antropogenicas de aerossol contendo
Ra, na direção prefere^
ciai dos ventos (.25).
oi n

Em relação ao

Pb, poucos estudos foram realiza-

dos com o objetivo de diferenciar as contribuições do solo

e

da atmosfera na sua absorção por plantas. Francis, Chesters

e

.23.

Lrherdt (30), descartam a via radicul&r de absorção consideran
do-a insignificante em relação a incorporação de 210 Pb através
da deposição sobre folhas de plantas de tabaco. Outros estudos
210 (31, 32] indicam que as duas vias de absorção de

Pb tem im-

portância diversa .conforme a espécie de planta e o tipo de alj_
cento considerado. Se a parte comestível da planta esta ^rotegio'a da deposição de aerossóis, como acontece com raTzes e tubérculos, ou se esta exposta a eles como no caso de verduras
foliãcias, a via predominante de incorporação de 210 Pb e a co£
centração deste no alimento será d i s t i n t a .
A compreensão e esclarecimento dos inúmeros e complexos processos que levam ã contaminação da cadeia alimentar
tíü homem e sua exposição í doses de radiação por radionuclíde05 lançados no meio ambiente,por minas e usinas de urânio,exige investigações extensas e levantamentos de parâmetros especT
ficos de cada l o r a l .
0 Laboratório de Radioisotopos do I n s t i t u t o de Bio^
física vem,ha vários anos.investigando vários aspectos do com226
210
portamento de

Ra e

Pb no meio ambiente em torno do com-

plexo Minero-Industrial de Poços de Caldas- Dando continuidade
a este programa, nesta tese objetivou-se primeiramente
mentar as experiências de Amaral O ) e Stoffel (2) de l i x i v i a —

2?fí

ção de

?1O

Ra e

—

Pb de sedimentos de rios da região previamen_

te contaminados com estes radionuclídeos.
Amaral obteve resultados preliminares sobre a Influencia da relação massa de sÕlidos/volume de líquido na 1 ixi_
viação de

Ra, mas dificuldades técnicas e esgotamento do

prazo de realização de sua tese impediram uma quantificação coni
pleta daquela Influencia O)« Stoffel, uttltzando uma técnica

•24.
OVA

pouco sensível para determinar a lixiviação de

Pb de sedi-

mentos por água de rio, verificou apenas que a fração removida
era muito pequena (menor que 1$) sem precisar os valores (2).
—
226
"210
As experiências de lixiviação de
Ra e
Pb nes
te trabalho, foram realizadas com técnicas mais sensíveis,
lizando-se sedimentos e ãgua de rio coletados nos mesmos

^
pon-

tos escolhidos por Amaral e Stoffel, mas adicionalmente foram
aplicadas a material coletado na bacia do Rio Verde, futuro
corpo receptor dos efluentes líquidos do CIPC. 0 âmbito destas
experiências foi ampliado, investigando-se a influencia na li226
210
beração de

Ra e

Pb dos sedimentos, de concentrações diver

sas dos íons que estarão presentes em maior quantidade na

ba-

cia de rejeitos da usina, e que presumivelmente serão descarre
gados no meio ambiente pel o efluente final da usina (8)»
Os trabalhos anteriores de Amaral e Stoffel sobre
226
210
cliêtica de retenção e distribuição de

Ra e

. Pb entre se-

dimento e água e medidas de lixiviação (1,2) somados aos resul^
tados obtidos nesta tese, compreendem uma primeira etapa de um
modelo de estudo de transito destes radionuclTdeos na região
adjacente ao CIPC,como se apresenta na figura 5. Nesta etapa
do modelo, as principais questões a esclarecer seriam as rel?2?6
210

tivas ã migração do
Ra e
Pb no meio aquático, e as possi_
. bilidades da passagem deste para o solo, tendo em vista princi_
palmente as diversas áreas de agricultura adjacentes ao CIPC,
que aplicam a irrigação.
Muma segunda
fase deste
verificar a capacidade
de Sguas
de riotrabalho,
da região objettvou-se
de mobilizarem
Ra e _ Pb,previamente adicionados a solos' de plantio de f<
zendas locais,a fim de verificar basicamente se estes radionu-

.25.
clídeos, na faixa de tempo de crescimento e colheita dos diver
sos vegetais comestíveis produzidos naquela região, permanecem
disponíveis para absorção pelas raTzes destas plantas ou

são

carreados para regiões mais profundas que aquelas onde estas
pUntas se desenvolvera. Mo entanto, estar disponTvel, deve ser
considerado não sõ ao nível fTsico da presença no solo,

como

também em termos de uecanismos fisiológicos de absorção

de

íons por raTzes de plantas. Este aspecto do problema, relaciona-se com a fração dos radionuclTdeos presentes no solo
permanece

que

"trocâvel" , e foram realizadas algumas experiências

de laboratório para tentar esclarece-lo.

PASSAGEM
PARA O SOLO

MOBILIDADE E
DISPONIBILIDADE
EM SOLOS

ABSORÇÃO
POR PLANTAS

H g . 5.-t Modelo de estudo do transito de radionuclTdeos no
ambiente.
A etapa posterior do modelo, de absorção dos radionuclTdeos pot% plantas não estava compreendida no âmbito des_
to tese, e sera motivo de investigações posteriores.
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Capitulo II
UXIVIAÇAO DE

226

Ra

210
e

p b DE SEDIMENTOS PREVIAMENTE CONTAMINA

DOS DA REGIffO DE POÇOS DE CALOAS.
II-l.

INTRODUÇÃO
A lixiviação de

226

Ra presente em rejeitos sólidos

de mineração e beneficiamento de urânio por Sgua e soluções sa_
linas, tem sido motivo de varias publicações (.10, 16, 17, 22,
33, 34). No entanto, não se teve conhecimento de nenhuma inve£

tigação análoga para o

210
Pb. Cooper, Stanney e Williams (_35)
226
210

efetuaram lixiviações seqüenciais de

Ra e

Pb de sedimen-

tos e solos coletados nas vizinhanças de depósitos de minério
de urânio na Austrália, visando determinar em que componentes
quTmicos das partículas sólidas os radio.nuclideos se encontram
ligados. Não se encontrou porem na l i t e r a t u r a , nenhuma publica_

ção relativa a l i x i v i a ç ã o de

Ra e

Pb previamente a d i c i o -

nados a sedimentos de r i o , embora Shearer e Lee (.10) houvessem
realizado algumas experiências de l i x i v i a ç ã o por águas de r i o ,

do

22fi

Ra n a t u r a l m e n t e e x i s t e n t e em s e d i m e n t o s da b a c i a do R i o

Colorado.

Os estudos dos processos de retenção de 226 Ra e
210

Pb em partículas em suspensão e sedimentos de fundo de

rio

e da sua posterior lixiviação, são muito Importantes para

a

compreensão do comportamento destes radionuclideos apÕs a

sua

descarga, em forma solúvel, no meio hídrico, possibilitando an_
tever os "caminhos" pelos quais eles possam atingir o homem
226
Dentro do modelo de estudo do trânsito de
Ra e
210
Pb na região vizinha ao CIPC descrito no capitulo I , que o
Laboratório te Radioísõtopos se propôs a realizar, iniciararo-se,
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na fase pre-operacional das i n s t a l a ç õ e s , e x p e r i ê n c i a s de l a b o ratório de i n t e r a ç ã o daqueles ràdionuclTdeos cora amostras

de

£gua, p a r t í c u l a s em suspensão e sedimento dos r i o s l o c a i s . Ini^
ciaímente, Amaral (1) e Stoffel
O OC

tribuição de

(2) realizaram estudo"s de d i s -

O 1 f\

Ra e

Pb entre água de rio e sedimentos

ou

partículas em suspensão. Utilizaram uma técnica que procurasse
imitar as condições dinâmicas de sedimento ou partículas manti
dos em suspensão por agitação contínua em ãgua de rio adiciona^
da de um dos ràdionuclTdeos de interesse. Retirando periodicamente alíquotas homogêneas de suspensão e procedendo a radicme^
tria nas duas fases, acompanharam a cinetica de retenção

dos

radicnuclídeos nos sedimentos e determinaram os respectivos
coeficientes de distribuição, apôs alcançado o equilíbrio.
Ambos radionuclídeos são rapidamente retidos

em

particulados e alcançam coeficientes de distribuição elevados,
na faixa de IO 3 a IO 4 para

226

R a e IO 3 a IO 5 para

210

P b . Estes

resultados indicaram que os dois radionuclídeos, quando lançados em forma solúvel no meio hídrico .deveriam ser apreciável mente retidos nos sedimentos do rio, nas vizinhanças do ponto
de lançamento, desde que os agentes químicos presentes no eflu_
ente da usina de urânio não alterassem muito os processos

de

retenção.
Numa segunda etapa, Amaral e Stoffel Cl» 2) condu-ziram experiências para verificar a capacidade das ãguas dos
rios da região de lixiviarem " D R a e u Pb de sedimentos dos
mesmos rios, previamente contaminados. Empregaram duas tecnicas distintas nas experiências com

Pb denominadas de centri_

fugação e de filtração em função do processoenpregado para se_
parar a fase solida da líquida. Estes métodos se revelaram equj_
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valentes e somente a segunda técnica foi u t i l i z a d a para a lixj^
226
—
viação do
Ra. Era ambas as técnicas» a fração do r a d i o n u c l í lixiviado por um determinado volume de água era calculada
a p a r t i r de contagem por c i n t i l o m e t r i a gama de uma alíquota ds
Z ml do lixiviado. Como os volumes de água u t i l i z a d o s foram de
no mínimo 100 ml * a radiometria numa pequena alíquota

tornava

o método pouco sensível e incapaz de quantificar pequenas f r a 210
ções lixiviadas como acontece no caso do
Pb. Este argumento
e a impossibilidade das duas pesquisadoras de continuarem a e_s
tudar outros aspectos importantes do processo de l i x i v i a ç ã o ,
levaram ã decisão de i n i c i a r esta t e s e , dando continuidade

ãs

experiências de lixiviação já r e a l i z a d a s , empregãndo-se porem
uma técnica mais s e n s í v e l . A pesquisa foi ampliada u t i l i z a n d o se também material coletado na bacia do Rio Verde, futuro corpo receptor .do efluente, e empregando-se como líquido de l i x i viação, além de águas de r i o , soluções de sais que segundo
Agra Filho (8) estarão presentes em maior abundância na bacia
de rejeitos da usina e no efluente descarregado no meio ambier^
te.
Ut1lizaram-se soluções de Na^SO^, MgS04, CaS0 4 ,
NaF e BaCl2 inicialmente na concentração de 10

M. Para os

sais que nesta, concentração produziram maior l i x i v i a ç ã o do que
ãgua de r i o , variou-se a concentração de 10

M a 10

M

compa_

rando-se os resultados com os obtidos com água de rfo e ãgua
destilada.
Utilizou-se a técnica de l i x i v i a ç ã o por f i l t r a ç ã o
(36), que consistiu basicamente na passagem da solução l i x i v t ante através de uma massa conhecida de sedimento de fundo
2?6

r i o , previamente contaminado com

?1O

Ra ou

Pb, depositado

de

.29.

sobre uma membrana líi 11 ipore com 0,45 j^m de diâmetro dos poros,
de tal forma que somente a porção solúvel do radionuclídeo utj_
lizado, liberado de sedimento, seria coletada como fração lixj^
viaca. 0 filtrado era recolhido em recipiente contendo carreador de Ba++ ou Pb ++ , previamente colocados, havendo exceções
como se exporá* a seguir, quando se utilizam soluções contendo
sulfato. 0 carreador de Ba++ ou ?b ++ presente no volume l i x i yiado, era posteriormente precipitado quiRicamente como BaSC^
226
ou PbSO., c o p r e c i p i t e n d e - s e o

210
Ra ou

Pb a í

contidos.Des-

ta forma, aumentava-se b a s t a n t e a s e n s i b i l i d a d e do método,pos_
t e que a f e r i a - s e a l i x i v i a ç ã o u t i l i :ando-S2 toda a a t i v i d a d e

extraída.Os precipitados de BaS04(

Ra) ou PbSO,j(

Pb) eram

então filtrados em papel de filtro adequados, secos, pesados e
a radioatividade determinada por espectremetria gema, utilizajrç
do-se um ciritilõmetro de poço, após ser obtido o equilíbrio en
tre o radionuclTdao de interesse e seus descendentes de meiavida curta, que pudessem afetar os resultados.
226
~
0
Ra, que emite radiações alfa e gama, possui
22 7

una meia vida de 1602 anos e gera imediatamente o

Ra, cor.?

meia
det i s3,82
dias. v Este
por sua
r e d i o vida
nuclíd
de meia
i d a curta
( F i gvez,
. 4 ) gera
, dos uma
q u asérie
i s s e dde
esta
can o

Pb (com 2 6 , 8 minutos de meia v i d a ) e o

Bi (com 19,7

minutos de meia vida).,por serem emissores gama com e n e r g i a s

que influenciam na faixa de detecção da radiação gama do

226

Ra.

Estas influências poderiam ser conhecidas e corrigidas não fos_
222
se o
Rn um gas, que e diferentemente retido nas diversas ma_
trizes de amostras com que se trabalhou. Verificou-se na prãti_
• 222

ca, que o
Rn era muito pouco retido em égua» apreciavelmente retido em solos e sedimentos, e quantitativamente retido

em BaSO^. Estas diferenças tornaram impossível a comparação dj^
reta do teor de

Ra entre as matrizes distintas» pelo método

de radiometria simples com espectrometro monocanal que nos pr£
púnhamos a empregar. Optou-se, como solução final, pela extra72K

•>

ção do Ra dos sedimentos por ácidos, com sua posterior coprecipitação com BaSO^, medindó-se"a atividade apôs o equilí222
brio com o
Rn ter sido atingido (depois de 30 dias}. Desta
226

forma, com o

Ra lixiviado e o retido em sedimento, determi-

nados em matriz de BaSO^, apôs o equilíbrio, foi possível compa_
226
rarem-se as contagens obtendo-se a fração de
Ra lixiviado.
As amostras de lixiviaçao de 210Pb eram medidas
210
através da radiação gama de 46,52 keV do
Bi excitado. 0
Pb, com meia vida de 22 anos, gera um

Bi, emissor de par

tTculas beta de 1,16 MeV de energia e 5 dias de meia vida,ocor_
rendo praticamente o "equilíbrio secular" entre es-tes dois radionuciídeos em torno de 40 dias. Uma vez que a energia das
partículas beta do 210 Bi é alta o suficiente para interagir
com a blindagem do sistema detetor

e com a própria amostra

por frenagero, gerando radiações com espectro contínuo de energia, que interferem na faixa da radiação gama de 46,52 keV.não
se poderia comparar diretamente a atividade de amostras em estágios de equilíbrio distintos. Para solucionar o problema, re_
solveu-se adicionar carreador de bismuto(coino carreador de retenção), antes da precipitação do PbSO. de modo a assegurar
210
210
que o

Pb precipitado estaria livre do

Bi. Desta forma,

aguardando-se um tempo determinado e igual para todas as amostras, as contagens passam a ser comparativas pots todas elas
apresentarão a mesma contribuição das radiações de frenagem da
210

partícula beta do

B i . Na pratica porSm, optou-se por contar

.31 .

todas as amostras apôs atingirens o equilíbrio.
II-2. MATERTAL E MÉTODOS
II-2.1- COLETA E PREPARO OE AMOSTRAS
As amostras utilizadas foram coletadas na bacia do
Rio Verde, onde serã lançado o efluente da lagoa de rejeitos
da mina de urânio, e na bacia do Rio das Antas, antigo ccrpo
receptor do efluente da mina subterrânea sendo que nesta, utiliza
rara-se os mesmos pontos de coleta de Amaral O ) e Stoffel (2)
Os pontos escolhidos foram:
Bacia do Rio das Antas
PC-112: No córrego situado proximo

d uma plantação de batatas.

Não influenciado diretamente pelo efluente da mina.
PC-114: No córrego S montante das instalações, não sendo influen^
ciado portanto pelo efluente da mina.
PC-116: Represa de Captação Augusto de Almeida, água de abastecimento de parte da população cie Poços de Caldas.
PC-118: No Rio das Antas, a montante da confluência do córrego
do Cercado.
PC-120: No córrego do Cercado,imediatamente 5 montante da confluência com o Rio das Antas.
Bacia do Rio Verde
PC-122: No Rio Soberbo antes do Rio TaquarT
PC-124: No Rio Soberbo apÕs receber o TaquarT
PC-126: Wo Rio Verde apôs receber os rios Soberbo e TaquarT
Em cada local de amostragem* coletaram-se 15 litros
de Sgua em frascos plásticos e cerca de 500 gramas de sedimento
em caixa plástica. As amostras eram transportadas para o Instituto de BiofTsica e guardadas posteriormente eu câmara fria

a
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50c e no escuro, para retardar a atividade biológica, que pudes
se provocar modificações no sedimento ou na água. No laboratório, as amostras de água eram filtradas primeiro em papel de
filtro What.Tiam n9 42 e posteriormente em membrana Millipore de
O,45^m de diâmetro de poro para remover as partículas em suspensão. As águas filtradas eram mantidas na câmara fria até
seu uso. As características físico-químicas das amostras d'agua
foram analisadas no Laboratório Central de Análises Minerais
da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, nc Ric de Janeiro.
Os sedimentos eram passados em peneiras comuns,cem
malhas de cerca de 2mni, para remoção de material estranho, folhas, etc. Uma parte foi passada em peneiras de malha de 400
Hesh (.0,037 mm). Estas duas fraçõas de sedimento (total e menor que 400 Mesh), foram utilizadas para experiência de l i x i viação.
Os secíircentos foram submetidos a análise granulorne
trica que consistiu no fracionamento de uma massa conhecida de
cada ômestra previamente seca ao ar passando-a por peneiras pji
drão com malhas da 32, 50, 115, 250 e 400 Mssh iorificio

de

0,50, 0,25; 0,125; 0,062; e 0,037 mm respectivamente), com o
auxílio de um sistema vibrador de fabricação Produtest. Dete£
minou-se a massa das diferentes frações, apresentando-se o re
suitado como porcentagem da massa total

inicial.

Para a medida do teor de matéria orgânica das
duas frações granuiométricas de sedimento previamente prepara
das (menor que 400 Kesh e t o t a l ) , procedeu-se a determinação
das massas das amostras de sedimento secos a 1109 C até peso
constante. Calcinava-se em seguida em forno a 4009 C ate peso
constante e calculava-se a porcentagem de matéria orgânica p£
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la relação entre a perda de massa e a massa de sedimento a
1109C.
Para a contaminação de cada sedimento» determinouse inicialmente a relação peso úmido/peso seco das duas frações
granulométricas de cada amostra. Pesou-se então o equivalente
a 4 gramas de cada sedimento, colocou-se num erlenmeyer de 250
m i l i l i t r o s , acrescentando-se para cada amostra 20 m i l i l i t r o s
de água de rio do **espect;vo ponto de coleta. Evaporou-se a s^
lução de

Ra ou de

Pb fornecida pela Radiochemical

Centre,

Amershan, I n g l a t e r r a , nas formas r e s p e c t i v a s de c l o r e t o ou n i trato em solução 3 N de HNOg, em cadinhos de porcelana, e r e t £
mou-se em solução 10

N de HNOg. Pipetou-se uma atividade

faixa de 5 a 75 ^Ci t de 185 a 2775 MBq) de

226

Ra ou

210

na

Pb,

acrescentando-se ao erlenmeyer contendo sedimento e água de r i o
Deixou-se a mistura em agitação durante mais de 2 d i a s , num
agitador eletromecãnico (New Brunswick S c i e n t i f i c Co. RW-150
n° 46161), para a t i n g i r o e q u i l í b r i o de d i s t r i b u i ç ã o do radib
nuclídeo entre as f a s e s , que se dã apôs 2 dias ( 1 e 2 ) .
Determinou-se a atividade e s p e c í f i c a dos sedimen210

tos contaminados com

Pb medindo-se a atividade de vários fij_

tros com massas conhecidas de sedimento, expressa em contagem
por minuto por grama de peso seco e tomou-se o valor médio de£
tas determinações para os cálculos posteriores.
Já para o

Ra, u t i l i z o u - s e a técnica de extração

do radionuclídeo por ataque ácido. Inicialmente, tentou-se

a

técnica de extração por HC1 (37), porém esta não se mostrou sa_
t i s f a t ó r i a , deixando em torno de 10% da atiyidade i n i c i a l reti.
da nos sedimentos. Passou-se a u t i l i z a r então um método mais
agressivo empregando-se ãddos nítrico e perclõrico concentra-
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dos e retomando-se em ácido clorídrico 6N. A técnica completa
g a seguinte:
1- Medir a atividade de uma massa conhecida de sedimento conta
minado e guardar no tubo de contagem para controlar o equilí226
222

brio entre o

Ra e os filhos do

Rn.

2- Tomar massas conhecidas do mesmo sedimento (da ordem de
100 mg} e colocar em tubo de centrifuga e este em banho maria,
para extração.
3- Acrescentar 5 ml de HNO, concentrado, levando ate quase

â

secura.
4- Acrescentar então 3 ml de HCIO^ concentrado, aquecendo até
que exale vapores brancos, centrifugar e transferir o sobrena
dante para becker de 250 ml.
5- Acrescentar 20 ml de HC1 6N, aquecer, centrifugar e transferir o sobrenadante para becker (repetir uma vez).
6- Lavar os resíduos 2 vezes com Sgua destilada, centrifugar,
transferir o sobrenadante para becker e os resíduos para tuoos
de contagem. Contar e guardar para acompanhar a variação

do

equilíbrio em comparação com o controle.
7- Acrescentar 50 mg de carreador de Ba + + ao extrato, evaporar
ate quase ã secura, diluir a 200 ml com água destilada e preci_
pitar o Ba + + como BaS0 4 , acrescentando-se HpSO. ];l, carreando
desta forma o

Ra presente, extraído do sedimento.

8- 0 precipitado é então filtrado, seco, pesado, e contado
apôs o equilíbrio. Determina-se a atividade específica do sedj_
mento para posterior utilização. Este método de extração

de

acordo com os controles, foi eficiente, extraindo mais de 98%

22(5
do

Ra presente.
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I I - 2 . 2 - MÉTODO DE IIXIVIAÇAO DE

225

Ra E

21O

pb

A técnica u t i l i z a d a para as experiências de " l i x i viação, f o i a da f i l t r a ç ã o ( 3 6 ) , que consiste na passagem

de

250 ml de solução de l i x i v i a ç ã o (água de r i o ou água d e s t i l a da eu soluções de NaF, BaC^» MgSO», Na2S0»

CaSO^) através ds

membrana m i l l i p o r e de 0,45 ^ra de diâmetro de poro e 4 7 mm de
diâmetro, contendo uma massa conhecida de sedimento contamina
do e montada sobre um sistema de f i l t r a ç ã o m i l l i p o r e modelo
XX 1104700. A f i l t r a ç ã o f o i f e i t a por sucção a vácuo fraco
produzido por uma trompa d'igua adaptada ar sistema de f i l t r a _
ção. Para acelerar-se o processo de f i l t r a ç ã o , cujos testes
preliminares mostraram ser muito longo em alguns casos, borbii
lhou-se ar no compartimento superior do sistema de f i l t r a ç ã o
durante toda a experiência, de modo a manter-se a maior parte
do sedimento em suspensão. 0 tempo de f i l t r a ç ã o de cada v o l u me de 250 m l , f o i em g e r a l , superior a 15 minutos aumentado
naturalmente com a ordem de tratamento de l i x i v i a ç ã o , devido
a obstrução progressiva dos poros da membrana m i l l i p o r e .
226
Para e v i t a r - s e a possível adsorção de
Ra ou
210
Pb as paredes do suporte do f i l t r o e do r e c i p i e n t e que rece
be o lTquido l i x i v i a d o , u t i l i z a r a m - s e dois processos s u c e s s i vos. Primeiro, antes de cada e x p e r i i n c i a , composta por 2 ou 4
tratamentos de l i x i v i a ç ã o , saturava-se as paredes i n t e r n a s do
suporte' do f i l t r o e do r e c i p i e n t e com uma solução de Ba(N0 3 ) 2
ou PbfNOgJg de 200 mg/ml durante 1 hora. Este procedimento,vj^
sava saturar os pontos ativos de adsorção de Ba + + (.e Ra ++ )
ou Pb ++ das paredes, minimizando a perda de a t i v i d a d e por adsorção. Lavava-se em seguida os recipientes com água d e s t i l a d a ,
Para r e t i r a r o excesso de, solução. Antes de cada tratamento de
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lixiviação, colocava-se carreador de Ba + + ou Pb + + no recipiett
te de coleta do lixiviado.
Para amostras lixiviadas com solução contendo sul^
fato, o carreador especifico para cada radionuclTdeo não foi
acrescentado

previamente porque isto faria com que todo

ele

precipitasse, antes da filtração completa de todo o volume de
líxiviação. Em conseqüência, não haveria homogeneização comply
ta do radionuclTdeo com o carreador previamente ã precipitação
podendo não ocorrer a correlação entre o rendimento

químico e

o rendimento radiométrico. A solução adotada foi portanto a de
não adição do carreador, acrescentando-se um volume adequado
(4 ml) de ácido NTtrico 15N para prevenir a adforção de traça_
dor nas paredes do recipiente. Transferia-se a solução para
becker de 250 ml, acrescentando-se ácido cTtrico. Pipetava-se
então o carreador especifico, agitando sempre, de tal forma
que o ácido cítrico atuando como complexante, retardava a pre:
cipitação, permitindo a homogeneização entre Ba + + e
Pb + e

Ra

ou

Pb. Para não haver problemas de rendimento químico

devido a uma precipitação incompleta do carreador, levava-se
esta solução quase ã secura na placa quente, para evaporar

a

maior parte do HNO-j, ressuspendendo o precipitado em água des^
ti lida. Em alguns casos ainda se fez necessário acrescentar
alguns miligramas de ( N H ^ S O ^ . Seguia-se então a técnica com
pieta. Para Hxiviaçoes com solução de BaCl-, não se acresceji
ton carreador para as soluções cora concentração de 10
-2

K

e

10 M, que jã produziam um precipitado de BaSO. de massa elevada. Resolvidos os problemas de técnica radioquTmica, a seqüência experimental completa finalmente adotada para a 11x1viação foi a que se segue:

. if.

1- Mede-se uma massa determinada de sedimento úmido contamina
doo equivalente acerca de 500 mg de peso seco. Suspende-se em
água destilada, água de rio ou solução salina, de acordo

com

a experiência e transfere-se para o compartiraento superior do
sistema de filtração contendo uma membrana irllipore previameji
te tarada.
2- Acrescenta-se 0,5 ml de ácido nítrico 3 N e 50 mg de carre
ador de Ba + + ou 20 mg de carreador de P b + + no recipiente infe_
rior do sistema de filtração.
3- Filtra-se o liquido de lixiviação através deste sistema ate
se obter no recipiente de coleta do filtrado um volume de 250
ml.
4- Trônsfere-se o lixiviado para becker de 400 ml, repetindose a seqüência de 2 a 4 para o número de tratamentos de lixiviação pré-estabelecido.
5- Acrt-<centa-se ao becker 0,5 ml de ácido cTtrico 1 M conter^
do \% de fenol (como. preservativo).
6- Coloca-se 50 mg de carreador de Bi + + + sob a forma de Bi(NO,)
no caso da lixiviação de 210 Pb.
Observação: No caso particular em que se coprecipita o 210 Pb
com o BaSO.nas lixiviações com solução de BaCl-, não se acres_
centou carreador de B i + + + , pois este coprecipita parcialmente
com BaSO., interferindo no rendimento químico.
7- Acrescenta-se gotas de vermelho de metila. Adiciona-se gotas de NH,OH até virar o pH, tornando o meio amarelo (pH maior
do que 6,2).
8- Aquece-se o becker até aproximadamente 90<?C, acrescentandose gotas de HgSO, 1:1 até se obter coloração rosa permanente
(pH menor que 4,4) o que Indica a precipitação do BaSO^ carre-
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22R
ando o

210
Ra ou do PbSO 4 carreando o

o B i + + + (e o

c

°Pb presente, ficando

Bi) era solução.

9- Espera-se esfriar as amostras, filtrando-as a seguir

por

sucção a vácuo em membrana Mi li pore de 0,45 um e 47 mm de dia_
metro para o BaSO. (Ra) ou em papel Whatman 42 com 50 mm

de

diâmetro, previamente tarado para as amostras de PbSO..
10- Seca-se o filtro em estufa, pesa-se, colocando-o a seguir
em tubo de vidro apropriado para radiometria.
11- Recolhe-se o sedimento utilizado na lixiviação, seca-se,
pesa-se» determinando-se a massa empregada na lixiviação,e em
conseqüência, pela atividade específica, a atividade total ini_
cialmente presente.
Repetiu-se a lixiviação ate um total de 4 tratamentos para ãgua de rio e soluções salinas para as experiência
226

-•

as com o
Ra e 4 tratamentos com ãgua de rio e 2 tratamentos com soluções salinas para o 210 Pb.
Antes de se efetuarem as experiências de lixiviação, verificou-se exaustivamente a técnica descrita para a pre_
cipitação química de Ba + + ou Pb + + , pipetando-se concentrações
conhecidas de traçador radioativo num volume de 100 ml de ãgua
destiladae seguindoa técnica. Obteve-se boa reprodutibilidade
radioquímica, com rendimentos químicos na faixa de 90 a 99%.
II-2.3 RADIOMETRIA .
As amostras, após serem secas e pesadas, eram coi£
cadas no fundo de tubos de contagem de vidro,e medidas em

um

espectrometro de dois canais (Nuclear Chicago modelo 8276) ac£
piado a cintilômetro de Nar(Tl) (cristal de poço de 5 X 5 cm) e a
sistema trocador automático de amostra .

.39.
Como o

??S

Ra e o

210

Pb são nuclTdeos da serie

238U e possuem descendentes radioativos de meia vida-curta, a
determinação de sua atividade deve ser feita, levando-se

em

consideração o estágio de seu equilíbrio com os descendentes
emissores de radiações capazes de interferirem nas medidas.Ep>
função da complexidade de detalhes nas medidas, as técnicas
utilizadas para cada radionuclTdeo serão apresentadas separadamente.
11-2.3.1. Radiometria do
Inicialmente, pretendeu-se medir a atividade 1 ixj_
226
viada dos sedimentos contaminados com

Ra imediatamente apôs

as experiências, bem como, comparar esta atividade contida n£
ma matriz de sulfato de bãrio, com aquela presente no sedimen^
to. Na pratica isto não foi possTvel, porque as determinações
radiometricas do GaSO. (Ra) por espectroscopia gama, apresen214
tavam semp-e a influencia do efeito Compton do
Bi e do
214
222
Pb, descendentes de meia vida curta do

Rn e emissores

gama, conforme se observa nas figuras 4 e 6.
Como diferentes matrizes tem capacidades diversas
222
de retenção de

Rn, que podem ainda variar em função de pa-

râmetros tais como temperatura e umidade no sedimento»a compa_
?26
ração da atividade de
Ra em vários materiais, por contagem
gama direta no seu fqtopico.não era possTvel.
Poder-se-1a utilizar aqui, o método radiomiitrico
por meio de um espectrômetro gama multicanal, descontando-se
as influências do

2H

Pb e

214

Bi nos canais do

225

Ra, pelo mé-

todo do "stripping" dos dois nuclTdeos. Em virtude da baixa
eficiência dos diversos cristais detetores planares disponT-

MOO -

0»-

B

C

ENERGIA (KeV)

Fig. 6 - Espectro de radiações gama de

226

Ra.

is, este método exigiria trabalhar-se com atividades eleva22fi

das de

—

Ra, fato indesejável tanto do ponto de vista de ra-

dioproteção, quanto econômico, e a contaminação de vidraria
utilizada seria de difícil remoção. Resolveu-se então levantar uma curva da variação da contagem do canal do

Ra (160

a 210 KeV) devido ao crescimento da influência do efeito
Compton do 214 Pb e 214 Bi, visando obter-se dados suficientes
para determinar pela razão (K):efeito foto-elè"trico/efefto
*? 1 A

Compton do

? ? fí

Pb, a contagem real do

Ra a qualquer tempo.

226

Com o espectro do

Ra, coprecipitado cora o BaSO, e em equi-

líbrio apresentado na figura 6 pode-se ilustrar o nétodo.
A razão foto-eletrico/Compton do 214 Pb, sera:
*

A - C

e a contagem real de Ra, sera:
Cpm (Ra)= A

1—

, onde
226

A - contagem do fotopico do
Ra entre t = 0 e t =
214
B - contagem do fotopico do
Pb entre t = 0 e t =
21
4
C - contagem do Compton do
Bi entre t = 0 e t = 1
que seria descontada como linha de base do espectro.
Obteve-se inicialmente um valor de K razoavelmente
constante, t">m media de 3,7 +_ 0,2". Porém, como foi feita

uma

única amostra, resolv.eu-se repetir esta experiência com maior
número de amostras, não havendo sucesso desta feita, devido a
uma série de problemas técnicos com o aparelho utilizado.
•»

técnica não concluída de medida de

A

226

Ra por espectrometria

gama, esboçou-se bastante simples, rápida e econômica. Porém,
devido a limitações do tempo necessário a execução de toda pr£
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posta experimental desta tese, resolveu-se modificar a têcni226

ca de medida do

Ra conforme citado anteriormente, passando

-se a extraí-lo do sedimento por ataque ácido e coprecipitando-o con sulfato de bãrio e contando-se todas as amostras

de

extração e lixiviação, no equilíbrio secular. As contagens
eram realizadas centrando-se o canal do espectrometro em 275
keV com abertura de janela de 250 KeV.
A rotina simples, adotada para a radiometria

de

Ra foi a seguinte:
- determinação da radiação de fundo (background) de tubos o
aparelhos.
- determinação da atividade de amostras após atingirem o equi_
líbrio do 226 Ra com o 222 Rn e descendentes.
- subtração de"background"
- correção do rendimento químico na precipitação do BaSO*.
Todos os brancos de sistemas de filtração e reagentes, apresentam-se ao mesmo nível do "background" de tubos
e aparelhos, significando atividade líquida nula, não sendo
portanto necessário desconta-las das amostras. Todas as amostras foram contadas até acumularem 2000 contagens, sendo

o

erro estatístico de contagem menor que 2,5%.
Com a determinação da atividade total, iniciaímefl[
te presente no sedimento e da atividade lixiviada, obtinham-se
os percentuais de lixiviação em cada tratamento. No entanto,
na realização de uma serie grande de experiências não se conseguiu manter sempre a mesma massa de sedimento por lixiviação devido a dificuldades de pesada do sedimento úmido e imprecisões na relação peso seco/peso úmido. Alquns autoreu (10,
16) demonstraram que a porcentagem de

Ra Hxiviada de

duos sólidos de mineração e beneficiamento de minério de urânio por água e soluções salinas varia em função da relação v£
lume de líquido/massa de solido, Levins (16) observou

uma

2?6

proporcionalidade linear entre a porcentagem do

" Ra lixivia^

do e a relação líquido/solido na faixa de 1 a 100 l/Kg.
Para verificar a validade desta proporcionalidade
226

para sedimento de r i o contaminado com

Ra realizaram-se ex-

periências com massas diversas de sedimento, cada uma l i x i v i j i
da em sucessão com quatro volumes de 250 ml de ãgua d e s t i l a d a .
Apresenta-se na figura 6a um exemplo dos resultados

obtidos,d£

tr.cnstrando" a l i n e a r i l idade na l i x i v i a ç ã o , por um volume de
5U0 ml de água, de massas diversas do mesmo sedimento. Os r e sultados confirmaram as observações de Levins para a faixa de
variação u t i l i z a d a nas experiências de l i x i v i a ç ã o e em consequêr.cia, os valores das porcentagens de

Ra l i x i v i a d o

obtidos n e t t a tese foram normalizados para uma relação d e t e r r.inada de volume de líquido/massa de s o l i d o indicada nas tabe
Ias de r e s u l t a d o s .
U - 2 . 3 . 2 . Radiometria de 2 1 0 Pb
Na figura 7 apresenta-se o esquema de decaimento
radioativo Jo

210

Pb.

210

0

Pb foi determinado pela radiação gama de

*6,52 KeV, após a sua separação radioquímica por precipitação do PbSO*. No processo, adicionava-se Bi + + + sob a forma de
nitrato antes de se proceder a coprecipitação do PbSO^, como
carreador de retenção de modo a manter o
te modo, o
livre de

Bi em solução.Qes_

Pb, no momento de precipitação è" praticamente
Bi, que no entanto cresce rapidamente por decaimen_

600

1000

2000

3000

VOLUME/MASSÀ(ml/g)

Fig. 6a - Influência da razão volume de líquido/massa de
mento na l i x i v i a ç ã o de

CCO

R&. (amostra PC-126 fração

< 400 mesh faixa de massa de 0,193 a 0,824mg e
água d e s t i l a d a ) .

210

to de

Pb devido a sua meia vida curta de 5 d i a s .
0

Po não interfere nas medidas de

Pb porque

e um emissor de alfa puro, alem de não coprecipitar com o
210
PbSO..

As possíveis interferências nas medidas do

Pb são:

influência de "bremsstrahlung" das partículas beta emitidas pe
Io

Bi, auto-absorção da radiação gama do

Pb nas amostras

Estas interferências foram investigadas e quantificadas como
descrito em seguida
210,

Pb T(/2=22anos

0,015 MeV( 81%)
O,O6«MeV(l9%)
V 0,04652 MeV
Bi

Tj/ 2 =5dios

P
1,160 MeV
210

PO

5,305 MeV
206

Pb

ESTÁVEL

Fig. 7 - Esquema de decaimento radioativo do 21 0Pb.
1 1 - 2 . 3 . 2 . 1 . Influência de "bremsstrahlung"das partículas beta
210
210
do
Bi r»a medida da radiação gama do
Pb.
De acordo com a figura 7, v e r i f i c a - s e a e x i s t ê n c i a
de partículas beta de alta energia (1,16 MeV) sendo emitidas
210
Pelo
Bi que pode interagir com o meio circundante por
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"bretnsstrahlung," i .e., frenagem das partículas beta, com liberação de raio X numa faixa continua de energia. Estas radiações interagem com o cristal detetor, pelos mesmos processos
que a radiação gama, podendo influenciar a medida na faixa de
210
energia do
Pb. Como não se conhecia exatamente a extensão

desta influência, resolveu-se acompanhar o crescimento da cor^
210
tagem no fotopico do
Pb devido ao aumento da atividade do
210
210
Bi gerado a partir do
Pb, inicialmente livre de descen210
dentes. Para tanto, procedeu-se a precipitação do
Pb
com
PbSÜA, na presença de carreador de B í + + + e contou-se periodicamente o precipitado, centrando-se o monocanal do espectrome_
tro em 47 keV com abertura de janela de 10
210
A atividade de
Bi e portanto a intensidade

de

"bremsstrahlung" de sua partícula beta de 1,16 MeV, cresce

de

acordo com a equação do equilíbrio secular:
X
A

= A

Bi W

V

=-

Pb '

(1

e

" "

1

'

>• onde

0,693

T

T1/2

/210 R -,
( Bi)
A figura 8 apresenta os resultados médios de 5 a-

mostras da influência do"bremsstrahlung"das partículas
do

beta

Bi na faixa de contagem do

Pb, expressa como acrês210
cimos percentuais sobre a contagem inicial de
Pb livre de
Bi. Segundo este gráfico, verifica-se que a influência m £
xima do

210

B f nas contagens do

2T0

P b é de 2 9 2 .

Como os resultados indicam, para s e comparar as con
tagens de amostras de PbSO. ( P b ) em estágios de equilíbrio
?10
210
diversos entre
Pb e
Bt, e necessãYio aplicar fatores de
correção obtidos de um grafico como p da figura 8. No entanto,

aguardando um tempo suficiente para que todas as amostras
atinjam o equilíbrio, não se faz necessário efetuar correções,
tendo sido esta a solução adotada.

<5

20

25

30

45

TEMPO (dias)
fig.

8 - Influencia do "bremsstrahlung" da radiação beta do
Si na contageni de

Pb.

11-2,3,2,2, Auto-absorção das radiações gama do

210,
Pb.

Como a energia da radiação gama emitida pelo

210.
Pb

e de 46,52 keV, numa faixa relativamente baixa do espectro da
radiação gama e sendo o chumbo um metal de alto numero atcmi-

.47.
co, resolveu-se testar a influência da a'fto-absorção das radiações gama de 46,52 <<eV na própria matriz de

sulfato

de

chumbo. Dos três processos de absorção da radiação gama»

o

efeito foto-eletrico e o de maior probabilidade na faixa

de

radiações de baixa energia interagindo con materiais de alto
Z.
Resolveu-se levantar uma curva de auto-absorção
nas condições usadas para as amostras de 1ixiviação. Para
comDarar amostras em PbSO* com outras matrizes foram feitas
também experiências de auto-absorção em água, solo, sedimento, e BaSO^.
Inicialmente, nas experiências com PbSO«, utilizouse o.método da atividade específica constante e massas crescentes que consiste em se precipitar o 210 Pb como PbSO^ a
partir de uma solução de PbCNOo),. Tomaram-se amostras

com

massas crescentes do precipitado e mediu^se su.* atividade.
Os resultados da Tabela 3 demonstram que existe uma elevada .
taxa de auto-absorção na matriz de PbSO..
Numa segunda etapa das experiências de auto-absorção, trabalhou-se com sedimento, solo, água, sulfato de chumbo e sulfato de bãrio, uma vez que o cloreto de bario foi usa_
- ter-se verificado que
do em algumas lixiviaçôes de 210 Pb apôs
o BaSOjj o coprecipitava quantitativamente. Ss amostras

de

água, solo e sedimento, contidas em tubos-de contagem, acrescentou-se somente a solução radioativa. As amostras de PbSO^
e BaSO., foram preparadas acrescentando-se a solução contendo
carreador de Ba + + ou Pb + + a solução radioativa e gotas de
K 2 SO 4 1:1. Centrifugou-se retirando-se a maior parte do sobre_
nadante.. Todas as amostras receberam a mesma atividade de

.48.
210r
Pb. As amostras de solo, sedimento, PbSO. e BaSO, foram
posteriormente secas em estufa para retirar o excesso de volii
me de liquido. Os resultados de auto-absorção para as diversas matrizes são apresentadas na tabela 4.
TABELA 3
AUTO-ABSORÇAO DO 2 1 0 Pb EM PbSO.

AMOSTRA

PbS0 4 ( P b )
(mg)

CONTAGEM
OBTIDA
(cpm)

CONTAGEM ^ }
ESPERADA
(cpm)

AUTO
ABSORÇKO

(S)

AA,

10,5

4194

4662

10,04

AA2

22,0

7399

9769

24,26

AA3

35,3

10485

15673

33,10

A n
** * " n

60,9

14772

27040

45,37

125,1

23646

55544

57,43

AA5

1- Esperada em função da atividade específica de PbS0 4 de
444 cpm/mg
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TABELA 4
oi n

AUT0-ABSORÇS0 DE

ÁGUA

SOLO

ml

FC

mg

0,22

1,00

0,72

1,00

100

1,22

0,97

1,72

dlu

Pb"EM DIVERSAS MATRIZES

SEDIMENTO
FC

PbS0 4

FC

mg

FC

mg

FC

50

0,99

10

0,92

10

0,81

1,00

100

0,98

20

0,88

20

0,76

200

0,98

200

0,97

50

0,83

29,3 0,71

0,98

300

0,99

300

0,96

70

0,78

50

0,69

2,22

0,96

400

0,97

400

0,95

85

0,76

75

0,64

2,72

0,94

500 0,97

500

0,91

100

0,74

100

0,59

50 1,00

rog

BaS0 4

FC= Fator de correção para massa zero
A auto-absorção para água, solos e sedimentos

e

muito pequena na faixa de massas e volumes utilizados. Portan^
to, para se comparar atividades em água» sedimentos e solo,
não ultrapassando as massas de 400mg e volumes de 2 ml, n«To
ha necessidade de se corrigir a auto-absorção. Finalmente,
quaisquer que sejam as massas de BaS0 4 e PbS0 4 na faixa da ta_
bela ac'ima sera necessária a correção da auto-absorção, embora
este efeito seja menos- pronunciado para o BaS0 4 do que para o
PbS0 4 .
AlSm dos controles das interferências na radiometria do 210 Pb descritos, procedía-se antes dos tratamentos de

1 ixivação, a experimentos para detectar a possível contaminação dos sistemas de fiitração e de reagentes Obrancos). Estes
consistiam tia passagem de Sgua ou soluções salinas através
dos sistemas de filtração utilizados, precipitação de PbSO.
e contagem.
A rotina finalmente adotada para a radiometria do
710

Pb foi a seguinte:
- determinação da radiação de fundo (background} de tubos
e aparelhos;
- determinação da atividade de brancos e amostras apcs atin^
girem o equilíbrio do 210 Pb com o 210 Bi;
- subtração do "background";
- correção do rendimento químico na precipitação do PbSO«
ou BaS0 4 ;
- correção da auto-absorção; '
- subtração do branco.
Todas- as- amos-tra,s foram contadas por um tempo suficiente para acumular 2000 contagens de modo a assegurar ura
erro estatístico de contagem menor que 2,5%.

.51.
II-3. Resultados
II.3.1.Caracterização dos sedimentos e águas
Os resultados das analises granulomitricos das
amostras de sedimento são apresentados na tabela 5. As amostras PC-116»PC-118 e PC-12O
significativo das frações
a amostra PC-126

apresentam um percentual pouco
maiores que 250 mesh (. O,O6ií5mm) e

possui predominância das frações maiores do

que 60 mesh (.O.üSmm).
Dos resultados de teores de matéria orgânica
mesmos sedimentos» apresentados na tabela 6, verifica-se

dos
que

a amostra PC-116 apresenta a concentração mais elevada, sendo
que nas amostras PC-122. PC-124,e PC-126, que correspondem

a

bacia do Rio Verde, registra-se uma aparente inversão em rela
ção ãs outras amostras (bacia do Rio das Antas) que apresentam teor mais elevado na fração total.
Os resultados de analise fTsico-quTmica das amostras de ãgua são apresentados na tabela 7.
De uma maneira geral, as ãguas possuem características fTsico-químicas muito próximas, com a amostra PC-112
apresentando concentração de ions um pouco mais elevada que
as demais. A concentração de ferro e apreciavelmente mais ele
vada em PC-118, a alcalinidade em PC-11? e PC-118 e o teor de
sulfato em PC-122.
As concentrações dos diversos ions compreendem valores menores do que 10

M ate um máximo de 8X10

II.3.2. Medidas de lixiviação de

Z26

M.

Ra

De acordo com as explicações apresentadas na intro_
dução deste capítulo (pagina 43 j f todos os resultados de Hxi_

TABELA 5

Analise Granuiometrica das Amostras dos Sedimentos

AMOSTRA

PC-112

GRANULOMETRIA
(mm)

(mesji)

(X)

rc-n4 .
(X)

PC-116
(%)

•

PC-118

PC-120

(X)

(X)

PC-122

PC-124

(X)

(X)

PC-126
(X)

1,00

-0,50

16- 32

1,8

4,1

0,2

1,2

0,0

10,2

10,2

0,50

-0,25

32- 60

9,7

10,1

0,4

1.5

0,4

7.5

6,7

20,9

0,25

-0,125

60-120.

7,7

12,8

0,9

1.5

1,0

17,1

8,8

6,6

31,7 _

0,125 -0,0625

120-250

6,7

14,8

0,4

2,2

4,0

17,0

8,4

19,5

0,0625^0,037

250-400

48,7

19,4

2,0

4,8

9,6

23,6

20,6

10,8

34,2

38,8

96,0

88,7

85,0

24,6

45,2

10,2

< 0,037

< 400-

cr

TABELA 6
Teor de Matéria Orgânica nas Amostras de sedimento

AMOSTRA
PC-114

PC-116

• (*)

(*)

(«>

(*)

< 400 MESK

7,9

11.9

19,0

7.3

5.4

TOTAL

18,0

16,7

20,3

14,3

6,8

FRAÇÃO DE
SEDIMENTO

PC-112

PC-118

PC-120
(*)

PC-122

PC-124

PC-126

(*)

(«)

7.9

8,9

12,8

6,5

6,2

8,5

(*)

OI

w

TABELA 7
RESULTADOS DE ANKLISE ESPECIFICA DE AMOSTRAS DE RGUA

PC-112
PH
Condutividade a 259C
(X lO-^mhos/cm)
Oxigênio consumido

PC-116

PC-118

PC-120

PC-122

PC-124

PC-126 PC-128

6 ,5

6 ,4

6 ,6

6 ,8

6,3

5 ,7

5,9

5 ,9

5 .7

3,45

1,25

2,35

2,75

2,25

2 ,55

1 ,90

2 ,20

2 ,40

0,2

0,4

0,3

0,3

0,0

0,0

0,1

0,2

10,0

10,0

17,5

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0
0,0
0,0
0,4
0,0

0,0
0,0
0,0
1,1
0,2

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

0,0
2,0
0,0
1.2
0,3

5,0
0,0
0,3

0,0
1,2

0,0

0,0
1.0

0,0
1,3
0,1
1,6
0,5

0,0
0,6
0,1
2,6
0,7

0,0

0,0
0,2
0,1
0,8
0,9

0,0
1.3
0,2
1,7
0,9
0,0

Meio Ácido (ppm)
0,2
Alcalinidade em Carbonato
de Cálcio CaCO^ (ppm)
17,5
Carbonato em CO* (ppm)
0,0
Nitrato em NO^
2,0
0,0
Fosfato em HPO^ (ppm)
1,8
Cálcio em Ca (ppm)
Hagnêsio em Mg (ppm)
0,2
3,0
Potássio em K (ppm)
0,3
Sódio em Na (ppm)
0,0
LTtio em Li (ppm)
Ferro Solúvel em Fe (ppm) 0,4
3,4
Manganês em Mn (ppm)
Alumínio em Al (_PPm)
Sulfato em S0 4 (ppm)

PC-114

2,3
-

"

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

0,2
-

.

1.2

1,8
0,0
0,8
.

0,2

0,5
-

0,0
1,6
0,2
0,8
-

1,5
0,3
0,0
0,6
2,0

1,3
-

0,0
0,5
0,2
3,6

1,2

0,2
0,0
0,8
0,4

0,0
1,3
0,2
1,,6

0,5
0,0
0,2
0,1 •
0,4 *

0,4

. 5 5.
viação de " 6 R a foram normalizados para a mesma relação volume de líquidos/ massa de sólidos para cada serie de tratamentos de lixiviação. As relações são apresentadas em cada tabela.
II.3.2.1. Lixiviação de 226 Ra por "águas de rios
Na tabela 8, apresentam-se os resultados de lixiviação de

Ra inicialmente retido nos sedimentos, por águas

dos rios da região de Poços de Caldas. Ma figura 9 são mostra_
dos alguns exemplos de curvas de lixiviação cumulativas em
função do volume de água do rio. Estes resultados demonstram
que nas condições experimentais empregadas, o 226 Ra foi apreciavelmente lixiviado dos sedimentos, na faixa de 1,9 a 37,9%
para amostras de sedimento menor do que 400 mesh e 3,9 a 46,3%
para sedimento total. Estas faix&s tão amplas de resultados
refletem obviamente a influência conjugada de inúmeras caracter.'sticas fTsico-quTraicas das águas de rio e dos sedimentos
utilizados, tornando-se difícil, senão impossível tentar correlacionar a influência de alguns parâmetros isolados sobre
a fração de radio lixiviado. No entanto, procurou-se identify
car algumas tendências, como informação preliminar.
De uma maneira geral, observa-se na tabela 8 que
a fração lixiviada diminui com a ordem do tratamento de lixiviação, tendência esta que ê mais nítida quando o percentual
total lixiviado é maior do que 10%. Estes' resultados são compatíveis com um processo de lixiviação de primeira ordem no
'—'
226
qual a fração removida é proporcional I concentração de

Ra

lâbil ainda existente no sedimento. As curvas da figura 9 para os

sedimentos mais lixiviados, já demonstram uma tenden-

TABELA 8
226

Lixivi ação de
Ra previamente retido em sedimentos por Sgua de rio
Condições: - Normalizada para 250 ml de Sgua/500 mg de sedimento
- 4 tratamentos com 250 ml de ãgua.

Número
das amostras

Fração
granuiometrica

% Li xi viação por tratamento

% Total
. . -. .

19

29

39

49

sedimento <400 mesh
sedimento total

1,0
2,7

1,3
3,0

0,9
1,7

0,7
1,6

3,9

PC-116

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,4
1.2

0,3
0,9

0,6
0,8

0,6
1,0

1,9
3,9

PC-118

sedimento <400 mesh
sedimento total

12,1
12,7

8,3
8,7

5,7
5,5

3,8
3,1

29,9
30,0

PC-120

sedimento <400 mesh
. sedimento total

17,5
22,5

10,6
13,6

6,7
7,1

3,1
3,1

37,9
46,3

PC-122

sedimento <400 mesh
sedimento total

7,3
10,6

4,8
6,9

4,3
4,8

3,7
3,5

20,1
25,8

PC-124

sedimento <400 mesh
sedimento total

1,6
7,0

1,4
5.0

1,5
3,9

1,4
3,2

5,9
19,1

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,9
1,7

0,9
1,3

0,7

0,7
T.2

3,2
5.3

PC-114

PC-126

1,1

9,0

•

.57.

50

PC-120T
\

4O

<

9

30

X

'20

10

PC-124 F
I
250

500

750

1000

VOLUME (ml)

Fig. 9 - Lixivíação cumulativa de

226

Ra em sedimentos por águas

de rio (J= Sed. t o t a l ; F= Sed. < 400 mesh).
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cia a saturação na remoção do

Ra para o volume total de

água utilizado. Em contraste, as curvas para os sedimentos
menos lixiviados são aproximadamente lineares.
Não se observou nenhuma influência do tempo de passagem da água de lixiviação através do sedimento sobre a fração
renovida. Este tempo varia apreciavelmente de um experimento
para outro, e entre os tratamentos no mesmo experimento, sein
do sempre menor no primeiro tratamento. Estes resultados estão de acordo com as observações de outros autores (10,16,22,
33,34), que apesar de usarem uma técnica de lixiviação diferente e resíduos sólidos de usina de urânio,, verificaram que
a lixiviação de radio i muito rápida.
Para cada amostra de sedimento, verificou-se que
o sedimento total e mais lixiviado do que a fração menor que
<00 mesh, indicando que as partículas mais finas retêm mais
fortemente o

Ra. Este resultado e coerente com a observa-

ção de que, de uma maneira geral, quando o sedimento total
contem elevada porcentagem de finos, a porcentagem do

Ra

lixiviado destes ê próxima da obtida para a fração menor

do

que 400 mesh (amostras PC-116,PC-n8, PC-120).
A comparação das tabelas 6 e 8 evidencia uma tendência não bem definida de influência de teor de matéria
226
nica dos sedimentos sobre a fração do
Ra lixiviado. Para &]_
gumas amostras com baixo teor de matéria orgânica(PC-120,PC•
77a
122, PC-124), a fração do

c

Ra lixiviado ê alta, ao passo que

os sedimentos PC-114 e PC-116 apresentam elevado teor de mat£
ría orgânica e pequena lixiviação. Mo entanto hã exceções
Aparentemente outras características físico-quTroicas das Sguas
e dos sedimentos utilizados se sobrepõem S influência do teor

.59.
—

•*

—

?26

de matéria orgânica na lixiviação do

Ra.

226
II-3.2.2 Lixiviação tíe
Ra por soluções salinas.

Os gráficos das figuras 10 e 11, apresentara os re_
226

*-

sultados das experiências de lixiviação de

Ra de um sedi-

mento da bacia do Rio das Antas e de um sedimento do

Rio

Verde, respectivamente, utilizando-se diversas soluções

com

concentração salina de 10 M, água de rio e água destilada.
Utilizou-se a fração fina do sedimento (menor que 400 mesh),
Dor ser mais homogênea, o que torna mais correta a comparação
dos resultados.
Verifica-se que a solução de BaCl» e a que aumenn t\ f:

tou apreciavelraente a lixiviação do

Ra em relação a provo_

cada por água de rio. As soluções de CaSO^ e MgSO^ produziram incrementos na lixiviação da amostra PC-122 Cfi{Jura H )
j

;
•
í

•

226

e

—

aproximadamente a mesma remoção do
Ra que a água de rio
para a amostra PC-118 (figura 10). A solução de Na2S0^ tem
•

226

menor capacidade de lixiviar o

Ra que a á*gua de rio e a

de NaF aparentemente inibe a lixiviação, pois remove menos
rádio do que a água destilada.
Nas tabelas 9 e 10, apresentam-se resultados

de

"nfluência da concentração de soluções de CaSO* e BaClg so226
bre a lixiviação de
Ra dos sedimentos em comparação com
1
ãgua dos respectivos rios e ãgua desfilada. Verifica-se que
partindo-se de ãgua destilada, passando por água de rio qu*
contém traços de vários sais e por concentrações de 10" H,
10 M e 10 M das soluções salinas, a lixiviação aumenta
(com uma única exceção para CaSO 4 10" M.era sedimento PC-114)
com a concentração de sais. Para o CaSO^, obteve-se lixtvia-

.60.

100

.-""7
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Fig. 10 - Lixíylação cumulativa de

226

<000

Ra em sedimentos por

luções salinas Camostra PC.118 fração < 400 mesh)
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100

-
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•

A

<---7
* MgS04

^ ~ "

"

\

10,0 h
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D r
F1g. 11 - Uxívíação cumulativa de "226
R a em sedimentos por so_

luções salinas (.amostra PC-122 fração < 400 mesh).
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TABELA 9

I n f l u i n c i a da concentração de soluções da CaSO^. na l i x i v i a ç ã o
do

Ra de sedimentos.

Condições: - Normalizada para 25Oral de solução/500mg de
sedimento

- 4 tratamentos com 250 ml de solução. Sedimento
400 mesh.

Solução de
% Total lixi viada

lixiviação
•

Água
destilada

PC-114

PC-124

PC-126

0,9

0,6

N.A.

3,9

5,9

3,2

CaS04-10"4M

23,7

9,2

11,0

CaS04-10"3H

16,4

36,1

16,1

CaS04-10"ZM

30,7

43,1

27,0

Água de

rio

N.A.- Hão analisada.

.63.

TABELA 10

I n f l u e n c i a cia c o n c e n t r a ç ã o de s o l u ç õ e s de BaClg na l i x i v i a ç ã o
do

Ra de s e d i m e n t o s .

Condições: Normalizada p a r a 250ml de solução/50Cmg de s e d i m e n t o
4 t r a t a m e n t o s com 250al de s o l u ç ã o . Sedimento
mesh.

Solução de

lixivUção

% Total l i x i v i a d a

PC-H8

PC-122

3,3

1,6

hgua de
rio

29,9

20,1

BaCl2-10"4M

94,8

78,9

BaClz-10"3M

98,5

S/,3

BaCl2-10"ZM

100,0

90,7

P.gua
destilada

400

.04.

çãode até 43% da atividade inicialmente presente no sedimento,
-2
enquanto que a solução de BaCl£» 10 M, mostrou-se tao efici22R
ente na remoção do

Ra do sedimento, quanto um tratamento

agressivo por ácidos nTtrico, clorídrico e perclõrico a quente (maior que 98$). Por outro lado, este efeito ja e bastan-4
te acentuado em concentração 10 M.
II-3.3. Medidas de lixiviação de 2 1 0 Pb
Não se encontrou na literatura nenhuma referencia
a influência da relação volume de líquido/massa de solido
—

210

porcentagem de

na

Pb lixiviada de sedimentos ou resíduos soljí.

dos de usina de urânio. As taxas de Itxiviaçao de

Pb mui-

to baixas obtidas neste trabalho, não possibilitavam uma boa
precisão para a n.jdida experimental de ta influência. Apesar
das massas de sedimento lixiviadas nas diversas experiências
não terem sido constantes, pelas razões já mencionadas,

a

faixa de variação de massa não ê" muito ampla, tendo-se optado por nãoproceder a nenhum tipo de normalização dos resultados.
II-3.3.1. Lixiviação de

Pb por Sgua de rios

Apresentam-se respectivamente nas tabelas 11 e 12
os resultados de lixiviação do 2.10Pb de sedimentos contamina^
dos, apôs os tratamentos com S?gua de rios da baeta do Rio
das Anjtas e da bacia do Rio Verde. Evidencia-se por estes re_
210
sultados, que nas condições experimentais utilizadas, o
Pb
ê pouquíssimo Hxiviado por estas águas, situando-s* a fração
removida na faixa de 0,06 a 2,6355. Verifica-se na tabela 11
que o percentual de lixiviação por tratamento e pequeno

e

TABELA 11
Lixiviação de
Pb previamente retido em sedimentos por água de rio
ígua e 'edimento de fundo da bacia do rio das Antas
Condições: - 4 "I ixi viações de 250 ml, 400 a 1500 mg de sedimento.
Numero
da
Amostra

Fração
granu.lométrica

•

% lixi viação por tratamento

3<?

% total
lixiviada
49

-

1Ç

2Q

sedimento total

0,04
0,55

0,00(5)
0,33

0,00(5)
0,14

0,01
0,04

0,06
1 ,08

PC-114

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,24
0,06

0,05
0,02

0,02
0,01

0,03
0,02

0,34
0,11

PC-116

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,21
0,24

0,50
0,22

0,35
0,16

0,44
0,11

1,50
0,73

PC-118

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,33
1,46

0,13
0,23

0,07
0,07

0,05
0,03

0,58
1,79

PC-120

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,49
0,22

0,60
0,25

0,71
0,30

0,83
0,35

2,63
1,13

PC-112

sedimento <400 mesh

;

CTV

cn
•j

TABELA 12
Lixiviação de 210.Pb previamente retido em sedimentos, por água de rios.
flgua e sedimento de fundo da bacia do Rio Verde
Condições: - 2 lixiviações de 500 m l , 4-80 a 580 mg-de sedimento.

Número de

Tipo de

Amostra

sedimento

% lixiviação por
tratamento

lixiviada
.-

19

29
0,54
1 ,03

0,76
1,15

0,26
0,29

0,36
0,35

N.D.
0,02

0,10
0,25

PC-122

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,21
0,12

PC-124

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,10
0,06

sedimento <400 mesh
sedimento total

0,10
0,23

PC-126

% Total

•

;

N.D.= Não detectado
cr\
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não apresenta aparentemente nenhum padrão seqüencial de varia^
ção definido. Em conseqüência, nos experimentos com materiais
da bacia do Rio Verde, utilizaram-se somente duas lixíviações
com 500 ml e nas demais experiências com soluções salinas, 2
tratamentos cota 250ml de solução. Não se verificou qualquer
influência definida da granulometria e do teor de matéria orgânica dos sedimentos bem como do tempo de duração dos trata- do 210Pb removido.
mentos de lixiviaçao sobre a fração
II-3.3.2. Lixiviaçao de 210 Pb por soluções sajinas
fia tabela 13 são apresentados os resultados das
experiências de lixiviação de sedimentos das bacias do Rio Ve£
de e do Rio das Antas, utilizando-se diversas soluções salinas na concentração de 10 M. Para estas experiências, utilizou-se a fração mais fina do sedimento (menor que 400 iresh),
por ser mais homogênea, o que torna mais correta a comparação
dos resultados. Comparando-se esta tabela com as tabelas 11 e
12, pode-se constatar, que das soluções utilizadas, somente
as de cloreto de bãrio, st-itato de cálcio e fluoreto de sódio,
provocom um ligeiro aumento da lixiviação em relação a ãgua
de rio. De todos os sais, o CaSO, foi o que se mostrou mais
eficiente, sendo que Na^SO* e HgSO» aparentemente inibem

a

lixiviação em relação a provocada por água de rio.
Como os resultados de lixiviação foram baixos, e
não apresentaram, como mencionado, qualquer tendência de variação com o numero de tratamentos, não se tentou traçar curvas cumulativas de lixiviação em função do volume de solução,
análogas as utilizadas para o caso do

Ra»

Apresentam-se nas tabelas 14, 15 e 16 os resulta-

TABELA 13
Lixiv.iação de w v ~RtL previamente retido em sedimentos por soluções salina
Condições: 2 lixiviaçSes de 250 ml» 311 a 690 mg de sedimento < 400 mesh.
Número da
Amostra

Solução de
Lixiviação

% lixiviação por tratamento'

10" 3 M
PC-112
PC-112
PC-112

Na^SO
BaCl?

NaF

PC-114
PC-116
PC-122
PC-124
PC-124

MgS0 4
Na 2 S0
' BaCl 2

PC-126

CaS0 4

PC-126

NaF

CaS0 4

Mgso 4

% total lixiviada

29
0,02
0,03
0,17
0,69
0,03
0,67
0,14
1 ,73
2,41
0,49

0,01
0,03
0,08

0,03
0,05
0,25

N.A
0,03
0,30
0,24
1,18
2,36
0,04

0,06
0,97
0,38
2,91
4,73
0,53

N.A.= Não analisado
os
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dos dc influência da variação da concentração das soluções de
BaCl 2 , CaS0 4 e NaF na lixiviação do

oi Q

Pb dos sedimentos.

0 BaCI» (tabela 14) apresenta um acríscimo da lixiviação com concentrações ate 10 M e um sensível declínio para 10" 2 M.
0 CaSO^ (tabela 15) foi muito menos eficiente do
que o BaClp para lixiviar o 210 Pb do sedimento útilizado.evidenciando-se um comportamento semelhante ao deste que diminui
a lixiviação na maior concentração utilizada. Não se obteve na
literatura explicação para este declínio. Por outro lado, as
~
-3
-2 ~
lixiviações nas concentrações de 10 M e 10 M são sensivelmente maiores -jue a provocada por ãgua do rio.
Os resultados das experiências com NaF apresentados na tabela 16, mostram que não houve praticamente aumento
da lixiviação com a concentração, ocorrendo uma inibição

da

lixiviação em relação 5 água do rio, para o sedimento utiliza^
do.

.70.

TABELA 14
I n f l u ê n c i a da concentração de soluções de BaCl 9 ria l i x i v i a ç é o
de 2 1 0 P b .
Condições: 500ral de solução l i x i v i a n t e , 360 s 560 mg de s e d i mento
400 mesh.

Soluções ds
l i x i vi ação

% Total

_

lixiviada

PC-114

A*gua d e s t i l a d a
Ãgua de r i o
BaCl 2 -!0~ 4 M
BaCl 2 -10" 3 M

M.A.
0,29
11,13
22,63
12,64

BaCl 2 -10" 2 M

N.A.= Não analisado
TABELA 15
Influência
do

da c o n c e n t r a ç ã o cie s o l u ç õ e s de CaSO, na l i x i v i a ç ã o

Pb.

C o n d i ç õ e s : 500ml de s o l u ç ã o l i x i v i a n t e ,
mento

450 a SOOrag de s e d i -

400 mesh.

Soluções de
1 f x i v iação
-

% Total l i x i v i a d a
. P.C-114

PC-126

N.A.
0,29
0,36
1,63
0,76

0,01

Acua destilada
Água de r i o
4
CaS04 -10" M
3

CaSO4 -10' M
CaSO4 -10"2M

N.A.= Não analisado

0,01
0,04
3,72
0,36

.71.

TABELA 16

I n f l u e n c i a da concentreçao de solução de KaF na l i x i v i a ç a o de

Condições: 500 rei de solução l i x i v i a n t e , 400 a 800 mg de
mento

400 mesh.

Soluções de
l i xi vi ação

% Total

líxiviada

PC-118
Ãgua d e s t i l a d a

0,04

ígua de r i o

0,47

KaF-10"4M

0,15

NaF-10"3M

0,19

NaF-10~2M

0,19

.72.
II-4.

Discussão

II-4.1 Considerações gerais

0 planejamento desta tese visava primordialmente ijrç
OO CL

vestigar alguns aspectos do comportamento do

?1O

Ra e

Pb em

seu trânsito no ambiente aquático da ":áa de influência

do

ClPC.Objeti vava-seobter dados espe,\ricos do ambiente local,
na fase pré-operacional das r<rralações, que possibilitassem
um aperfeiçoamento do p r c v x a de monitoração radio-ecolõgica,
e eventualmente, forne'- . subsídios para um modelo de estimativa ds doses de radiação na população da região. Não se pretendeu investigar mecanismos físico-químicos dos processos de
226
210
retenção e de lixiviação de

Ra e

Pb em sedimentos e so-

los. Os resultados obtidos porém podem ser comparados com aque_
les relatados por outros autores em experiências similares,
aproveitando-se, quando pertinentes, as explicações dos mecanismos apresentadas. Para isto porem, é necessário considerar
preliminarmente as diferenças físico-químicas dos materiais
utilizados.
A maior parte dos autores realizou experiências de
226
lixiviação de
Ra de minério de urânio com diversas granule)
metrias, de resíduos sólidos de usinas cie beneficiamento de
urânio antes de sofrer qualquer tratamento, ou de sedimento
de rio contaminados com estes resíduos sólidos 0 o » 16, 22,
33 e 34J. Alguns estudaram a influência da neutralização dos
resíduos sólidos de usina com calcãreo ou cal na insolubiliz,a
çao ou lixiviação posterior do 226 Ra (16) e outros estenderam
226
estas investigações ao processo de copredpitação do

Ra

coro BaS04. Shearer e Lee (10) foram os únicos a realizarem
rt O C

algumas experiências de lixiviação do

Ra naturalmente

.73.
tente era amostras de sedimentos de rios da bacia do Rio Colo
rado, enquanto Li e Chan (38) verificaram uma pronunciada des
22f>
sorção de Ba e

Ra dos sedimentos de rio transportados pa-

ra o estuário do Rio Hudson. Explicaram este efeito pela
drástica diminuição do coeficiente de distribuição dos elemeri
tos com a mudança de salinidade.
Em contraste, os resultados de lixiviaçâo desta tese foram realizados corn amostras de sedimentos de fundo, cole_
tad as em vários rios da região de Poços de Caldas e cor.taminados no laboratório com 226 Ra ou ** 1 0Pb.
Nos minérios de urânio, o rádio pode se encontrar
incorporado ã rede cristalina de diversos minerais ou ligado
por adsorção, reações de troca, ou associado a carbonatos ou
Õxidos de ferro ou manganês. Havlik e colaboradores (33, 34)
226
238
afirmam que ,como o

Ra é gerado por decaimento do

U, a

sua ''ncorporação secundaria na rede cristalina do mineral

e

muito improvável.A maior parte do rádio portanto estaria ligado nos minerais por outros processos. Já Laksharman e
Asbrook (13) aceitam que em minérios de urânio cujo radio

e

pouco lixiviãvel, ele estaria na sua

S

maior parte ligado

rede cristalina. Nas usinas de beneficiamento de urânio a H xiviação do minério com ácido sulfurico dissolve uma fração
do radio presente que e em seguida insolubilizado na sua
maior parte. Isto ocorre por precipitação do RüSO«, O mais in.
solúvel dos sulfatos (16, 2 2 ) , por adsorção em silicatos e a_r
gilas ou por incorporação na estrutura de outros compostos
formados no processo, como por exemplo hidroxi-sulfato de fe£
ro (22).
Na neutralização dos resTduos sólidos e líquidos da

.74.
usina com calcâreo e cal, o ?26 Ra coprecipita cora CaSO^ e com
inúmeros outros compostos insolüveis que se formam, alem de
ter a sua adsorção em partículas facilitada pela redução
acidez. Por suas propriedades químicas, é" de se esperar
210
o

da
que

Pb sofra os mesmos processos, fias instalações que prati-

cam5 a insolub11 ização do radio solúvel ainda presente no efljj
ente da bacia de resíduos, por tratamento com BaCl-íha precipitação de cristais mistos de sulfato de bãrio e radio.
BaSO^ também coprecipita o
—

0

Pb em condições de laboratório,
210

mas não ha na literatura nenhuma referencia ao

Pb no tratji

rnento de efluentes de usina com E a C K . Os diferentes tipos de
resíduos sólidos de usinas de urânio contem portanto o radio
associado a compostos químicos os mais diversos, o que afeta
os processos de lixiviação.
Cooper e colaboradores (.35} aplicaram lixiviação se_
|
!

j

quencia' com diversos agentes químicos para determinar em que
•

226

componentes de sedimentos

210

Ra e

Pb estariam ligados. Uti_

lizaram para estes estudos amostras de sedimentos coletados
nas vizinhanças de duas fontes de aguar minerais radioativas
226
na Australia. Chegaram ã conclusão de que a fração do
Ra
e
Pb incorporado na rede cristalina das argilas e minerais'
silicosos era muito pequena, a maior parte dos radionuclideos
apresentando-se retida por processos de adforção, troca-iõnica
e coprecipitação.Numdos sedimentos, o 226 Ra se encontrava pre_
dominantemente na fração trocãvel e em ordem decrescente, ligado a. matéria orgânica, na fração carbonato e associado a
•"

oxidos de ferro e manganês. 0

21C

Pb extraTvel

localizava-se

em maior, porcentagem na fração trocãvel e ligado 5 matéria or_
ganica. No outro sedimento com teor elevado de ferro, os dois

.75.

radionuclTdeos se apresentavam era grande parte ligados a oxido de ferro.
Nos sedimentos contaminados em laboratório com

Ra

210

e

Pb utilizados neste trabalho, e de se esperar que a dis-

tribuição dos radionuclTdeos nos componentes dos sedimentos
seja similar ã observada por Cooper, possivelmente com menor
participação dos processos de coprecipitação, pois a contaminação das amostras de sedimento foi realizada em períodos cur_
tos, empregando-se como diluente água dos respectivos rios.Não
era de se esperar portanto reações
de hidrõlise com
~
??6 formação
?1O
de hidróxidos de ferro e manganês que carreiam o

Ra e

Pb.

Parece pois lícito supor que a maior parte dos dois radionuclídeos estaria retida nos sedimentos por adsorção em argilas
e outros minerais, e em matéria orç^nica, ou por troca iônica.
II-4.2. Lixiviação de 2 2 6 Ra
Vários autores verificaram que a fração do

226

Ra 1^

xiviado de minérios de urânio ou de rejeitos sólidos de usina
por água é influenciada pela relação volume de líquido/massa
de sólido (relação liquido/sólido). Levins et ai (16) obtiveram experimentalmente u.na relação praticamente linear entre
726

«.porcentagem do

Ra lixiviado de resTduos sólidos e a rela_

ção líquido/sólido, numa faixa de 1 a 100 1/Kg(l a 100 ml/g).
Explicaram o processo por analogia com a dissolução de um sal
pouco solúvel quando o aumento do volume d'agua utilizado aumenta linearmente a fração de sal que passa a solução para
manter a concentração constante, de acordo com o produto

de

solubilidade. Para a analogia ser aplicável a um processo de
lixiviação, I necessário que a fração labil do Ton que se ex

.76.
trai não seja c.preciavelnjente exaurida, na faixa de variação
de relação solido/líquido utilizada.
Shearer e Lee 0 0 ) obtiveram experimentalmente resul^
tados coerentes com a explicação anterior. Apresentam um gra—

226

fico de atividade de

Ra lixiviado versus relação lTquido/so^

lido cora uma curva em forma de S, A parte central da curva
apresenta proporcionalidade linear (.faixa de 40 a 1000ml/g) e
a parte superior reflete a extração quase completa do radio
lábil, ou seja a saturação da lixiviação. Para pequenos volumes de água, na parte inicial da curva, o processo de lixivia^
ção ê pertubado pela extração de ions sulfatos presentes

nos

rejeitos sólidos, que,reagindo com traços de b3rio coprecfpitam orãdio com BaSOd (\0\.

-

Nesta tese comprovou-se experimentalmente a relarão linear entre porcentagem de, 226 Ra lixivíada de sedimentos
contaminados e a relação volume de agua/massa de sedimento,na
faixa desta relação de interesse para se proceder a normaliza^
ção dos resultados de lixiviação (.1200 a 5200 ml/g).
nn c

Na lixiviação progressiva do

Ra, com vSrias alí-

quotas de água de rio passando' através da mesma massa de sedj^
mento (tabela 8 e figura 9 ) , constata-se que quanto maior

a

porcentagem de radio lixiviaia por tratamento, menor o volume
total de água necessário para remover todo o rádio Hxiviável.
Isto pode ser observado pela forma das curvas na figura 9,ape_
»
sar de não se ter atingido a saturação de lixiviação em nenhum
caso. Para as amostras pouco lixíviáveis as curvas são aprox1_
madamente lineares em toda a sua extensão, ao passo que para
226

aquelas em que J

Ra é muito removido, a -porção linear es-

ta restrita à" parte inicial» correspondente a volumes de água

.77.
muito menores. Na porção final, estas curvas já tendem a atiirç
gir a saturação da lixiviação.
Estas observações demonstram que a padronização

de

técnicas de lixiviação é muito difícil» tendo em vista as inO
meras variáveis envolvidas e portanto a comparação de result^
dos de pesquisadores diversos deve ser feita com os devidos
cuidados.
Amaral (1) obteve porcentagens de lixiviação

de

226

Ra de sedimentos contaminados apreciaveimente maiores

do

que os relatados nesta tese, para os mesmos pontos de amostra
gem, apesar da técnica empregada ser muito semelhante. No entanto, a sua relação volume de água/massa de sedimento ã

de

5000ml/g ao p*sso que neste trabalho I de 2000ml/g. Seus resuj
tados portarc
completa dr

representam, por amostra, uma lixiviação mais
ilio extraível do que os desta tese.

Af .entar extrapolar de resultados de laboratõ-io
para situaç.v&s de campo Sherear e Lee (10J, Havlik et ai.(33,
34) e Har.f ik e Mansfeid apud Sebesta et ai. (39) observaram
726
que maior juantidade de
Ra é transportada nos rios nas epo_
cas de checas em relação aos perfodos de baixo fluxo. Isto e
interpret*io não somente pela ressuspensão e carreamer.to

do

sedimento de fundo facilitando a lixiviação e transporte como
também pela variação da relação volume de água/massa de sõlido. Amaral (1) apresenta observações semelhantes em seu traba_
lho para a situação de Poços de Caldas, acentuando que as altas taxas de retenção e lixiviação que obteve para
sedimento, demonstram que o equ,,Tbrio dinâmico do

Z26

Ra
Ra

em
en-

tre água e sedimento segue realmente a equação do coeficiente
de distribuição. Consequentemente, nos períodos de seca ou de

.78.
cheias o

Ra será menos ou mais lixivíado, variando as quan

tidades transportadas na forma solúvel.
Os resultados desta tese são concordantes com as ob
servações de Amaral. No entanto cumpre acentuar que numa região tão mineralizada como a do Planalto de Poços de Caldas,
com centenas de anomalias radioativas, os teores de

226

Ra nos

solos locais são geralmente elevados. Nos períodos de chuvas
torrenciais, freqüentes no verão, grandes massas de solo
("run off") são carreadas para os rios, e a lixiviação de pa£
226

te do

•»

Ra aí contido pode provocar aumento considerável

da

concentração do rádio solúvel mascarando a influência dos demais processos citados (40).
?2G

A lixiviação de

Ra de resíduos sólidos de usina,

ou de minério de urânio, com soluções salinas, tem sido inve£
tigada visando determinar a influência de vários agentes químicos utilizados nos processos de beneficiamento de minério e
226

do tratamento dos rejeitos na solufailízaçao do

Ra.

Shearer e Lee (10), empregando resíduos sólidos

de

«sina e sedimento de rio do Plateau do Colorado contaminados
com estes rejeitos, e soluções 10 M de cloreto de vários cations, verificaram incrementos na lixiviação do 226 Ra em rela
ção ã provocada por água destilada, na seguinte ordem: Ba + + >
Sr + + > Ca + + > K + , sendo que o efeito do bário § muito mais acein
tuadc do que o dos demais cations. Soluções de MgCl* e NaCl
não provocaram aumento mensurável de lixiviação. Utilizando
soluções de BaCl 2 de concentrações variáveis observaram uma
226

proporcionalidade linear entre a porcentagem de
do e a concentração do sal, na faixa de 1 X 10

Ra lixivia^
a 1,5 X 10

sendo que a solução 10 M jâ não provocava extração maior

M,
de

.79.
radio do que a água destilada. A influência dos sais na lixiviação de radio foi explicada como um processo de troca iÕnica. t conhecido o fato de que a capacidade de troca iônica
com o rádio dos ions alcalinos terrosos cresce com o aumento
do raio iõnico (41) ou seja na mesma ordem observada

por

Shearer e Lee.
Wiles (22) realizou investigações similares empregando resíduos sólidos de usinas do Canadá e soluções salinas
de nitratos de magnesio, cálcio e bãrio. Observou que a influ^
ência da concentração de ions cálcio e magnesio na Itxiviação
-3

cresce no intervalo observado Q X 10

-2

a 1 X 10 M] como nu-

ma reação de 1- ordem, ao passo que os ions bãrio tem uma influência mtiito superior, e a curva de seu efeito, em função
de concentração, se assemelha a uma isoterma de adsorção.
Havlik et ai C3*») trabalhando coro material de

mi-

nas e usinas da Tchecoslovaquia e soluções salinas, observa
ram que aquelas que mais influenciavam a lixivtação de rádio
eram as dos cloretos de K, Na, e Ca» outros sais eram inertes
(MgC03, K 3 P0 4 e MgCl 2 ) e alguns diminuíam a Hxíviação em relação à provocada por água destilada, como SrCl« e BaCl 2 . Os
resultados com soluções de SrCl 2 e BaCl^ estão em completo
desacordo com os observados pelos outros autores citados. £
possível que nestes casos, ions sulfatos presentes nos resíduos de usina sejam lixiviados, e se combinando com ions bã~

226

rio e estrondo
coprecipitem
o
Rade com SrSO
pedindo
a observação
de Hxiviação
Ra. 4 ou BaSO^, imNas únicas experiências com sedimentos de rios rela.
tadas na literatura, Shearer e Lee ("10J observaram que a água
226

de quatro rios da Bacia do Colorado ltxivfavam o

Ra natu-

ralmente existente,em menor escala do que a água destilada.
Estes resultados foram interpretados por eles como devido a
concentração de sulfato nas águas de rio, o que deprime a solubilização do radio.
A discussão dos resultados de lixiviação tão diversos, obtidos por vários autores, demonstra que inúmeras carac
terísticas fTsico-quTmicas dos resíduos sólidos ou dos minérios de urânio e da composição das águas de rio ou de soluções
salinas afetam de muitas maneiras a solubilização de ^
No caso da lixiviação com águas de rio
tos contaminados com

22fi

Ra.

dos sedimen^

Ra realizados neste trabalho, a larga

faixa de valores obtida demonstra que as diferenças de composição fTsico-quTmica das diversas amostras de sedimentos

da

região e das respectivas Sguas de rio, são suficientes para
226

afetar apreciavelmente a extração de
Ra. Os resultados de
lixiviação com soluções salinas são coerentes- com a fupõtese
de que o 226 Ra adicionado aos sedimentos encontra-se ligado
. predominantemente por adsorção ou por reações da troca. Deste
modo cs Tons quimicamente mais semelhantes ao radio, os alçalinos terrosos, são os mais capazes para removê-lo dos sedi mentos por reações de troca ou desorção, com eficiência tanto
maior quanto mais próximo do radio for o seu rato ionico, ou
seja na ordem Ba> Ca>Mg.
Em contraste com o observado para rejeitos sólidos
de usina, o Ton sulfato não parece ter ttdo influência marcar^
te na' lixiviação de radio de sedimentos contaminados» o que
pode ser confirmado pela pequena Influencia de Na 2 S0 4 em rela.
çao S água destilada» a qual pode ainda ser devida apenas ao
Ton sódio.
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As curvas das figuras 10 e 11 indicam que os volumes de soluções salinas utilizadas não atingiram a saturação
na remoção de 226 Ra mas os resultados obtidos possibilitam
uma comparação entre a eficiência dos diversos sais e permitem especular sobre a sua possível influência quando

lan-

çados no ambiente pelo efluente líquido do CIPC.
Em operação, o efluente liquido da bacia de rejeitos
do CIPC deverá ser tratado com solução de cloreto de bãrio
com concentrações de ate 50 g/1 para insolubilizar o 226 Ra
por coprecipitaçao com BaSO^. No entanto, como a adição

de

BaCl2 ao efluente da bacia de rejeitos e feita em função
vazão e não das concentrações de

226

da

Ra ou de sulfato, existe

a possibilidade, embora remota e acidental, de uma precipita-*
ção incompleta do barío. Analisando estas informações
ta dos resultados obtidos nesta tese

ã

de lixiviaçao de

vi£
Ra

por soluç?es de BaCl 2> observa-se que num efluente com teor
insuficiente de sulfato

para precipitação completa do bãrio,

poderá ocorrer, contrariamente ao esperado, uma liberação mai_
226

or de radio para o meio hídrico»devido à lixiviaçao do

Ra

de sedimentos de rio contaminados ou de partículas de resíduos
sólidos presentes no efluente líquido.
Contrariamente ã esta expectativa pouco provável de
liberação de BaClg para o ambiente, o sulfato de cálcio,
se mostrou também capaz de aumentar a lixiviaçao do
sedimentos, poderá chegar naturalmente ao ambiente pois

que

Ra

de
tem

solubilidade apreciável (2g/l para o sal anidro) e estará pre
sente em concentração elevada na bacia de rejeitos.
' Deste modo, a nível de comportamento geral do sistema de tratamento de rejeitos,o CaSO^ pode ser considerado
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tão ou mais potencialmente danoso para a lixiviação do

22<5

Ra

de sedimento de fundo e de resíduos sólidos quanto o BaCl^ .
Esta preocupação cora o CaSO, ê reforçada pelo fato de dados
da literatura (39) apresentarem correlação positiva entre

a

concentração de radio e a concentração de sulfato ou de cálcio em águas contaminadas com efluentes de mina. Como já se
demonstrou nesta tese, que o sulfato não tem grande influincia na liberação do rádio de sedimentos» sendo possível incljj
sive, segundo alguns autores ,que ele fniba esta lixiviação de
rejeitos, o efeito observado deve ser atribuído ao cálcio.
Por todas as informações aqui expostas, faz-se necessário ura rigoroso controle da descarga do efluente final
tratado no ambiente, com dosagens periódicas da concentração
de Ra + + , Ba + + , Ca + + e SO,", visando o controle ambiental e da
passagem destes ions ãs águas de irrigação e consumo.
Ií-4.3. Lixiviiçao de

210

Pb

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram quê
210
o

Pb previamente retido em sedimento sofre uma pequena li-

xiviação por águas de rio,.e as porcentagens removidas, someji
te puderam ser quantificadas por se ter empregado uma técnica
de medida mui o mais sensível do que aquela utilizada
por
Stoffel ( 2 ) . Esta pesquisadora apenas afirmou que se a lixiviação de

210

Pb ocorresse, esta seria menor de que \%.
•
•
Nas condições experimentais empregadas a porcenta-

210
gem de

Pb lixiviada variou de 0,06 a 2,63Í, uma faixa bas-

tante estreita portanto, indicando que o

Pb é fortemente

retido no sedimento e que as diferenças de características fí
i

sico-químicas entre os sedimentos e Sguas utilizados não são
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suficientes para provocar variações apreciáveis no processo de
lixiviação.
Cooper et ai (35),em trabalho jã* comentado no item
II-4.1, observaram oue o 210 Pb existente em sedimentos coleta_
dos nas proximidades de fontes de águas minerais radioativas
não era lixiviãvei em quantidade mensurável por água destilada, em suas condições experimentais. No entanto» quando trata_
ram os sedimentos com solução 1M de cloreto de magnesio a
pH=7, para determinar a denominada "fração trocavel", verifi210
care
caram
Pb era removido em proporção semelhante a de
226, que o
'Ra.
Não se encontrou na literatura consultada nenhuma
outra informação sobre lixiviação de 210 Pb de sedimentos,

ou

de rejeitos sólidos de mineração e de usina de beneficiamento
de urânio. Os dados disponíveis-se referem a retenção ou mobi^
lização de

Pb em solos e serão discutidos no capítulo s e -

guinte.

Baseados apenas nos resultados desta, tese e de
pi n

Stoffel (2 ), pode-se concluir que o

Pb solúvel em contac-

to com sedimentos de rios da região de Poços de Caldas e rãpj,
da e fortemente retido e em elevada proporção (coeficientes
de distribuição de 10 a 10 ) . Uma vez retido, somente
proporção muito pequena do

uma

Pb é removida por águas de rio,

o que parece Indicar que a concentração dos sais nestas águas
«
não ? suficiente para provocar troca tônica apreciável
com
0 tratamentoretido
com diversas
soluçõessólidas.
salinas,na concern
aquele radionuclídeo
nas partículas
—3

soli
tração de 10 M, demonstrou que apenas as soluções
de CaS04 e
lü
210.
BaCl2 provocaram aumento na lixiviação do * Pb em relação a-
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quele produzido por águas de rio. A solução de CaSO. na concentração de 10" M tem influência muito pequena mas o BaCl210

provoca aumentos apreciáveis da lixiviação do
-4
-2
de concentração de 10

Pb na faixa

a 10 M. Estes resultados evidenciam

que dentre os cations utilizados nas soluções salinas ,Ca++ e
sobretudo Ba possuem as maiores capacidades de troca iõnica
com o 210 Pb retido em sedimento.
A presença de concentrações apreciáveis de bãrio no
efluente final da usina descarregado no meio hídrico I muito
pouco provável. A concentração de CaSO^ será normalmente mais
elevada mas a influencia deste sal na lixiviação do 2.10Pb de
sedimentos contaminados é relativamente pequena. Pode-se pois
concluir em concordância com as observações de Stoffel (2) de
que no ambiente aquático de Poços de Caldas, o transporte

de

Pb se dará essencialmente pelo deslocamento de partículas
em suspensão e não na forma solúvel.
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capitulo rir
Estudos de mobilização de

226

Ra e

?1O

Pb em solos de cultura

agrícola da região de Poços de Caldas
Iir-1 Introdução
226

Sendo a principal via de transporte do

Ra, a lí-

quida, e sendo este radionuclídeo francamente retido e lixiviado dos sedimentos (1), sua migração no ambiente em torno

do

CTPC fica bastante aumentada devido a possibilidade de utilização de água dos diversos cursos d'agua alT existentes com a
finalidade de irrigação. Por outro lado, o elevado coeficiente
de distribuição do

Pb (2) favorável as partículas em suspen^

são (da order?, de 10 }, juntamente com a sua baixa lixiviação
de sedimentos previamente contaminados, faz prever que o seu
trânsito no meio ambiente devera se dar essencialmente na
ma particulada. Neste caso, também o 210 Pb devera passar ao S£
Io via ãgua de irrigação, mas associado a partículas cm suspejT_
são e portanto numa forma pouco disponível.para absorção
por
plantas. Porem o 210 Pb, tem sua migração no ambiente ampliada
devido a emanação do 222 Rn que c gera na atmosfera através de
seus descendentes de vida curta, depositando-se en*ão sobre
ãguas,plantas e o solo.
Torna-se portanto claro o interesse de realização
de estudos na região,do comportamento, de-

Ra e

Pb

em

termos de mobilidade e disponibilidade nos solos de cultura
agrícola da região do CIPC, qui evidenciem a Importância do
aporte destes radíonuclídeos ao solo, e que forneçam dados para possibilitar a previsão de sua absorção por plantas.
Estudos deste tipo, dado principalmente â* sua exigên.

cia material, ultrapassariam os limites desta tese, embora se
encaixem muito bem dentro da seqüência racional dos trabalhos
desenvolvidos pelo Laboratório de Radioisótopos naquela região C figura 5 ) . A principal limitação do trabalho no campo,
se deve ao fato de so agora a usina de benefictamento estar
entrando em funcionamento, e de não existirem justificativas
éticas para a adição de grandes atividades de radionuclTdeos
de meia vida longa ao meio ambieute.
f

Para a determinação da radioatividade existente no

fc: solo, há diversas referências de trabalhos ha literatura
tentam diferenciar entre o

que

Pb gerado no solo e o deposita-

do por "fall out" natural (42, 43, 44, 45, 46J.
Apríncipal dificuldade para determinações deste tipo
nos solos de Poços de Caldas, ê

a

grande heterogenida-

de da mineralização daquela região, que apresenta grandes va->
n

?38

riações de concentração de radionuclTdeos das series de " U
232

; e

Th nos solos.
A alternativa imediata J;*I t contornar as dificulda-

des citadas e obter uma técnica capaz de evidenciar a mobilização de 226 Ra e 210 Pb em solos, seria a realização de expérj^
mentos em laboratório sob condições controladas, com adição
de atividades conhecidas de radionuclTdeos e simulação dos p.o^
i cessos naturais de precipitação pluviomêtrica ou irrigação do

Í

solo.
Várias técnicas têm sido desenvolvidas para estudar
a mobilidade de radionuclTdeos em suportes sÕlidos e solos.

':"

0 Departamento de Radioecologia do Comissariado

de

Energia Atômica da França, desenvolveu alguns estudos e métodos que constatam a Influencia da qualidade da água na
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zação de radionuclfdeos (J17) e a iraportSncia de utilização nos
... experimentos de solo nSo perturbado coletado em grandes blocos
(48). Neste caso, a verificação da contaminação ou mobilização
dos radionuclídeos e feita por processos autorradiogrHficos de
ura perfil do solo, apôs percolação com Sgua por tempo prolonga^
'. do. Com respeito S qualidade de Sgua, ê suficiente utilizar

a

água de rio quando se deseja simular processos de irrigação em
ãreas de cultivo. Para água de chuva, o principal parâmetro
Í- sujeito a variações e o seu pH, embora em regiões de elevada
* poluição atmosférica ela possa eventualmente carrear um alto
teor de metais presentes no ar.
0 trabalho com solo não perturbado apresenta segundo
a técnica descrita (48) vantagens tais como desnecessidade de
uma padronização do solo para o experimento, uma vez que

os

resultados são específicos para cada solo nas condições natu~
ralmente existentes. No entanto, o longo tempo necessário a
< cada experimento, bem como a impossibilidade de diferenciação
de radionuclídeos quando em mistura no solo, podem constituir^
í
se em dificuldades que somadas àquelas relativas à" logística
*
l de obtenção de amostras; tor».am a utilização desta tScnica in~
compatível com os objetivos de cunho mais qualitativo que se
5- propôs investigar nesta etapa da tese.
L

Uma outra técnica desenvolvida pelo Tnstituto para

* Ciências AtSmicas na Agricultura da Associação Euratõmica tTAL em Wageningem, Holanda, diz respeito ao estudo em colu»
:; nas de solo não perturbado sob condições controladas (49. 5 O 1 Apresenta como principais vantagens a manutenção da estratifír cação natural do solo nas amostras* alem da vSrios
-- vos de medidas Internas e externas da parâmetros

cos de interesse. No entanto, este t\po de coluna S sobretudo
usado para experimentos de grande precisão, conduzidos durante longos períodos.
A descrição sucinta dos métodos desenvolvidos para
estudos de mobilização de radionuclTdeos em solos demonstra
que cada um deles serve a objetivos determinados. Na seleção
da técnica a empregar nesta tese, levou-se em consideração
que as experiências de laboratório, em condições controladas,
diferem em muitos aspectos das condições do meio ambiente na-*
W

tural, e que os resultados têm principalmente uma conotação

•

qualitativa. Acresce ainda, que o objetivo principal dos experimentos era a verificação da permanência e disponibilidade
dos radionuclTdeos nas camadas superficiais de plantio dos so_
los. Como na. região os solos de cultivo são periodicamente
arados e adubados, a manutenção de características naturais
tais como textura e estratificação não era essencial para a
condução das experiências de laboratSrio.
A técnica finalmente adotada, que levou em conta es_
tes argumentos, ê aquela que vem sendo amplamente utilizada,
pela Divisão de Agricultura e Biclogia do Centro de pesquisa
Atômica de Bhabha em Bambaim, Tndia (5\, 52, 53, 54). Consis-

'X

.

te basicamente na compactação do solo em uma coluna de vidro
com 2,5 cm de diâmetro "ocupando uma altura de 15 cm e na cont£
minação de sua camada superficial com radionuclideo cuja mobi_
lização se deseja estudar. Percola-se ãgua pelo solo compacto,
•' monitorando constantemente o efluente. ApSs completar esta
k
'
•
primeira etapa de experimentação, faz-se a extrusSo da coluna
de solo cortando-a em fatias de 1 ou 2 cm de altura e medin-»
"

do-se a atividade do radionuclídeo presente. A relação entre a
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atividade em cada camada e a atividade total presente na colu
na, dará a distribuição do radionuclTdeo nas camadas.
Determinou-se adictonalmente a fração de

Ra e

Pb trocavel »nos solos das fazendas coletados para as experiências de mobilização ae radionuclTdeos, utilizando-se para
tal a camada superior de solo contaminado das colunas, tendose adotado a técnica de medida de cations trocãveis do solo
pela extração com solução de acetato de amônio.
111-2 Material e métodos
• 111-2-1 Coleta e preparo de amostras
As amostras de solo utilizadas neste trabalho foram
coletadas nas fazendas da região em torno do Complexo HineiroIndustrial de Poços de Caldas, principalmente as que utilizam
ou poderão utilizar as águas da bacia do Rio das Antas para
irrigação. Os pontos de coleta foram os descritos abaixo.
PC-S1- Solo de pastagem, não cultivado, coletado do lado opos_
to da represa do Rio das Antas, na altura do segundo portão •
- do CIPC.
PC-S2- Solo de plantação de betatas e milho, arado e adubado.
Ponto de coleta junto ã cerca de plantação de milho e aproximadamente 1 km antes de se chegar ao 19 portão do CIPC.
PC-S*"- Solo da fazenda Sa'o Benedito, coletado na plant&.ção
de alho. Solo arado e adubado anualmente, E irrigado com água
[;- do Rio das Antas.
PC-S4- Solo de plantação de batata, a i Icm do trevo da
:

mina

na direção de Andradas. Solo arado e adubado.

ft,

PC-S5- Solo arado de plantação nova de milho na estrada para
Poços de Caldas, em frente i fábrica de cabos da Alcoa, pro-
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ximo ao aeroporto.
Os solos foram coletados com trado ate a profundidji
de 15 cm e em seguida foram transportados para o Instituto de
Biofísica. No laboratório eram secos ao ar e desfeitos os gru
nos com um rolo maciço de madeira. Em -c-guida» ele era passado em peneiras de 2 mm de malha para eliminar gravetos, pequ£
nas raízes e pedras. Separou-se então uma massa de 100 g de
cada amostra para análise das caracterTsticas fTsico-químicas.
*

Empregou-se para percolação dos solos, água coletada sob a "ponte do Ribeirão das Antas", localizada na rodovia
Poços de Caldas-Andradas a aproximadamente 500 ia antes do tní
vo da mina do CIPC, e designada pelo código de amostras como
PC-128. Esta água foi filtrada num laboratório em Poços de
Caldas, e enviada para o Instituto de Biofísica onde foi mantida em câmara fria a 5QC e no escuro. Uma parte foi.enviada
para analis^ no Laboratório Central de Analises Minerais,

da

Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, o mesmo laboratório que analisou as águas utilizadas nas experiências de l i x j .
£ vi ação.
III-2.2 Descrição e preparo das colunas de solo
^

ttilizaram-se nestes experimentos colunas de vidro

,'' transparentes de 30 cm de comprimento e 2,5cm de diâmetro, de
acordo com as adaptações

introduzidas por Mis try {51) que as

utilizou pela primeira vez na Divisão de Agricultura e Biologia do Centro de Pesquisa Atômica de Bhabha, na índia, fio Laboratório de RadioisÓtopos, foram feitas novas modificações e
adaptações. No extremo inferior da coluna colocou-se uma união de latão com rosca externa, permitindo a adaptação de uma
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boquilha de PVC por onde convergia toda água percolada no soI o , através de o r i f í c i o central ( f i g u r a 1 2 ) . Entre a união

e

a boquilha, eram colocados uma junta de borracha e um anel de
vedação de l a t ã o , que impediam o vazamento l a t e r a l de água na
coluna. Para preenchimento com s o l o , pesava-se uma quantidade
t a l que, quando colocada na coluna e compactada, a t i n g i a a a j
tura de 15 cm. Os solos eram colocados na coluna por um f u n i l
de haste longa, a fim de manter sua homogeneidade. A massa dos
d i f e r e n t e s solos necessária para estes experimentos

situou-se

na f a i x a de 68,6 a 8 0 , I g .
Para a compactação, necessária ã padronização do me
todo, u t i l i z o u - s e um sistema semelhante ao recomendado por
Mistry ( f i g u r a 1 3 ) . 0 método de compactação do solo consiste
essencialmente da queda da coluna con s o l o , 20 vezes, de uma
a l t u r a de 2,5 cm sobre o bloco de compactação. Nestas condições, e" f e i t o o ajuste de massa de solo com a a l t u r a de 15 ctn
da coluna de solo.
ApÕs a compactação, os soles eram colocados em capa^
cidade de campo definida por Veihmeyer e Hendriclcson Apud
Reichardt (55) como "a quantidade de água r e t i d a pelo solo
apÕs a drenagem de seu excesso". Deixavam-se as colunas nestas
condições por uma semana para que se e s t a b i l i z a s s e m . Cm segui_
da, contaminava-se a camada s u p e r f i c i a l do solo de cada c o l u na pipetando-se 2 ml de solução de

Ra o'u

Pb. Csob a fortí.a

de n i t r a t o ) , dissolvido em água d e s t i l a d a . Empregou-se 0,5 a
2,0u.C1 de

210

Pb (18,5 a 74 HBq) ou 5 a 25 ^Cf de

226

Ra (185 a

925 HBq) em cada coluna de solo.
I I I - 2 . 3 Experiência de mobilização de

226

Ra. e

210

Pb em solos.

Para se proceder a percolação dos s o l o s , u t i l i z o u - s e
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13 - Sistema de compactação de solos em coluna

água de rio ou água destilada, uma vez que desejava-se

i

car adicionalmente a possível Influência da qualidade das
águas, que naturalmente pereciam os solos no campo, na mobiliUção-dos redionuclTdeos. Heste caso, a água destilada estaria
s e n ô utilizada em substituição ã água de chuva e ã água

do

Ribeirão das Antas como água de.irrigação. Como parâmetros de
determinação do volume de água a se u t i l i z a r , resolveu-se ado
tar como limite a precipitação pluviométrica média anual da
cidade de Poços de Caldas (de 1530 mm), no perTodo de janeiro
de 1960 a abril de 1981. Os volumes de água de irrigação u t i -
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lizadas pelo lavrador são dependentes da precipitação pluviométrica. A coluna d'agua de 1530 mm convertida em volume sobre uma superfície circular de 2,5 cm de diâmetro, eqüivale a
um volume total de ãgua a percolar de 751 era . Este volume t£
tal foi subdividido em alíquotas de 25 cm (5 era de altura
d'agua nestas condições), na falta de algum parâmetro de deli_
mitação e pelo fato destas condições de trabalho já terem s i do usadas por outros pesquisadores (52). Não se acrescentava
novo volume de água, enquanto o anterior não tivesse penetrado completamente no solo.
Quando o movimento de água nas colunas era muito
lento, acarretando uma expectativa de tempo total de percolação muito maior do que o tempo disponível para os experimentos,

a percolação era interrompida. A cada volume de 50 cm pe_r

colados, verificava-se a possibilidade de saída dos radíonucH
deos medindo se por espectrometria gama a atividade de

226

Ra

e descendentes ou 21 0 Pb e descendentes em 2 alíquotas de 2 ml*
do efluente. Caso a atividade de
;

226

Ra ou

210

Pb do efluente

da coluna ultrapasse significativamente o "background", interrompia-se a percolação, anotando-se o volume. Este contro2 26

le foi dificultado por que, tanto
respectivamente

Ei e

21 O

Ra quanto

Pb, geram

Bi, que aparentemente tem maior mo

bilidade em solos (2) e interferem nas faixas de medida do ra• dionuclTrfeo de interesse. Na prática foi rtecessaria a. reconta
226

gem do efluente das colunas contendo

Ra, após 3 dias, afim

de se identificar a mobilização de bismuto pelo seu decaimen-

,

to.

í

•

.•

.

Caso nâo se detectasse no efluente da coluna a t i v i dade significativa, retirava-se a boquilha e procedia-se a e_x
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trusão do cilindro de solo empurrando-se o mesmo "com um bastão
de madeira. Cortava-se o solo era 7 camadas de 2cm de altura,
conv o excesso de massa naturalmente aparecendo na camada supe_
rior (camada de contaminação). Esta decisão foi facilitada pe_
Io método de extrusão e de corte das cantadas, que se dava

da

7— para a 1—, para evitar contaminação das camadas inferiores
pelas superiores. Mo processo de extrusão, devido ã compressão,
0 comprimento da coluna de solo era geralmente reduzido de
1 cm. •

Apôs a extrusão e corte das colunas de solo, transferia-se cada camada para ura becker de 50ml e secava-se em es_
tufa a 1109C por 24h.Desfaziam-se os aglomerados coro um bastão de vidro e pesava-se todo o solo da camada para radiometria gama, dividindo-se em alíquotas de 2,5g, que corresponde
a um volume menor do que o volume Gtil

do cristal cintilador

dt poço. 0 número, de alíquotas por camadas variou entre 4 e 5,
tendo sido estas contadas em tubos de vidro com radiação

de

fundo previamente determinada. Os resultados somados expressa
van a atividade total da referida camada de. solo.
Para determinação do branco, procedeu-se a contagem
gama de 4 alíquotas de 2,5g de cada solo correspondentes âqu£
les utilizados nos experimentos.
A radiometria das alíquotas do branco e das amostras
foi realizada para

Ra e

Pb nas mesmas condições descri-

tas para as experiências de lixiviação (Capítulo H J . Acumula_
va-se

um mínimo de 1500 contagens para o

Pb e 3000 conta-

226

gens para o

Ra, com a radiação de fundo acumulando respec-

tivamente 500 e 900 contagens, nas mesmas condições.
A rotina de cSlculos utilizada apôs as contagens

.96.
foi a seguinte:
- calculava-se as velocidades de. contagem Cem cpm) do branco e
das amostras e da radiação de fundo, coro os respectivos

des-

vios padrões.
- subtraía-se a radiação de fundo do branco e das amostras
propagando-se os desvios padrões.
- calculava-se a atividade contida em cada camada com respectivo desvio padrão e subtraTa-se a atividade relativa ao b.rar^
co, considerando-se uma massa do branco equivalente a massa
de solo da camada da coluna em questão.
- obtinha-se a atividade total presente em cada coluna cora o
respectivo desvio padrão, somando-se a velocidade de contagem
de cada camada de solo da coluna.
- calculava-se o percentual de radionuclTdeo presente em cada
camada e o respectivo desvio padrão, relacionando-se a atividade contida na camada coro a atividade total na coluna.
Somente considerou-se mensurável a atividade do ra^
dionuclTdeo numa camada ,quando o valor calculado era igual ou
maior do que 0,01% da atividade total na coluna de solo.Para
se efetuarem os diversos cálculos mencionados utilizou-se uma
calculadora (HP-9810) programada para este fim.
??fi

II 1-2.4 Determinação do teor de

?10

Ra e

Pb. trocaveis

Terminados os experimentos de mobilização dos radi£
nuclTdeos em colunas de solo, aproveitava-se a camada superior
contaminada para determinação do teor de

Ra e

Pb troc£

veis. Dentre as inúmeras soluções utilizadas em vários labora_
tórios de distintos países para extrair a fração de "Tons tr£
caveis" do solo decidiu-se empregar a de acetato de amonia IN,

.97,
pH=7, por ser aquela mais amplamente empregada, e com maior
soma de resultados relatados na literatura. A técnica Inicial
mente adotada consistia na medida da atividade de
210

Ra ou

—

Pb na massa de solo correspondente a camada de contaminação
de cada coluna. Agitava-se em seguida este solo com a solução
de acetato de amônia durante 18h .mantendo a relação entre

as

fases de Ig para 10 ml. Em seguida,centrifugava-se a suspensão e desprezava-se o sobrenadante. Secava-se o resTduo em e£
tufa a 1109C por 24h e media-se a atividade do

Z26

Ra e

210

Pb

remanescente. Os resultados eram expressos pela razão percentual entre a diferença de atividade antes e apôs a extração
e a atividade inicial. Os primeiros resultados obtidos com e_s_
ta técnica indicaram que a mesma não apresentava boa reprodutibilidade e a sua sensibilidade era insatisfatória para o c£
so do PI o Pb cuja fração trocaveV era muito pequena. Decidiu-se
por.into modificá-la da seguinte maneira:
Terminada a agitação das amostras de solo com aceta_
to de amõnia, procedia-se ã filtração das mesmas em sistema
de filtração Milipore com membrana Milipore de 0,45um de diâmetro
de poro.Ao filtrado, acrescentava-se 50 mg de Ba + + como carre_
ador de 226 Ra ou 210 Pb e precipitava-se ó BaSO* por adição de
HgSO^. Filtráva-se e lavava-se o precipitado, procedía-se

I

radiometria gama dos radionuclídeos como descrito no Ttem
II.2.3.2, apôs atingir o equilíbrio com os descendentes.
A fração trocãvei era calculada pela razão percentual entre as atividades de

226

Ra ou

210

Pb no precipitado de

^ e á inicialmente presente no solo.
II1-3 Resultados
III-3.1 Caracterização de,amostras de solo e de ígua
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Segundo Roser, Kegel. e Cullen (56), .o planalto de
Poços de Caldas corstitui o exemplo mais importante de inúmeras manifestações de processes vulcânicos que provocaram extrusões de massas magmãticas alcalinas para a superfície,

no

planalto central brasileiro. Em Poços de Caldas este processo
tectônico, seguido posteriormente de intenso intemperismo e
erosão, provocou a formação de um planalto com a aparência de
cratera de um vulcão, com cerca de 35 km de diâmetro circunda^
do por um anel rochoso. A região i intensamente mineralizada,
com ocorrência de inúmeras anomalias radioativas, com predonn.
nância de minerais contendo tório ou urânio, além de terras
raras ou zircõnio ou molibdênio ou outros. Em outras áreas
existem importantes depósitos de bauxi ta(.56).
0 solo do planalto é genericamente classificado como
cambissolo distrõfico + latossolo vermelho-amarelo distrofico (57)
As amostras de solos utilizadas neste trabalho foram submetidas a análises físicas e químicas no Serviço
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA.
Foram determinados os parâmetros físico-químicos normalmente
requeridos para solos de cultivo agrícola, que sâo apresentados na ta s ela 17. Pode-se observar que os cinco solos analisai
dos tim características muito diversas entre s i , o que reflete não só a heterogeneidade muito grande da mineralização do
planalto de Poços de Caldas, como também praticas de adubagem
distintas utilizadas nas diversas fazendas.
A densidade global dos solos nas colunas, após com
pactação, situou-se numa faixa estreita de valores, que são
apresentados na tabela 18.
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T A I E t A 17
PARÂMETROS FISICO-QUlHICOS CO SOLO
Cocposiçto jrtnutomctrict dt
t«rr« ffna
(dtspersio COR itsOH cilqon] I

Aaostri

•

Aril 4

Arei»

Grots*

Ffni

2-0.20

Argil*

Si H e

Argtia

Grtv it

S SUte

dtspcrs*

f1ocu1t(»e
t

t ArgiU

*R ÍJU»
S

0.20-O.CS

<0.G02

0:05-0.002

na

••

sa
PC-SI

4

1

19

7S

49

36

0.2S

PC-S2

•

1

21

69

44

36

0.30

PC-S3

7

2

37

54

37

37

0.69

PC-S4

3

1

23

73

1

9Í

PC-S5

S

27.. '

67

44

34

.1

pH<l:i,S>

"soítrj

Xgvi

XCL in

COMPLEX

C»+*

«9 + +

I*

0
SORT
Btq/IOOg

Valor S

M O

Al++*

(sow)
PC-SI
PC-S2
PC-S3
PC-S4
PC-SS

4.»
5.4
5.»
4.»
6.6

3.«
4.5
5.8
4.S
6.0

C

leottri (orji- II2SO4
nico)
SID,

PC-SI
PC-S2
PC-SI
PC-S4
PC-SS

2.JO 23.9
1,48 U.S
l.»O 15.2
2.04 14.4
I.«7 12.2

0 ,7

i.s
7.6
3,2
7.0

0.3
2.1
Í.6
2.6

0.26
0,52
0,82
0,89
0.2S.

«,C3
0.C6
0,09
0,09
0,08

1.0
2.4
10,6
10.8
9.9

ATAQUE POft
NiOH ( O.Sf)

A1 2 O, F« 2 0, T10,

32.0
32.8
29.B
33.6
J1.2

s.s

a.59
0.S3
0,78

10.0
•.<

0.C7
1.36

p2o

5

KnO .

sio 2

»r

Vtlor V

100 A1***

(Sit. <fe
Bises)

s•

A!* 4 *-

(sow)

A.2O,

*'2°3

R

tKU

CKr)

r« 2 o,

1.27
0.70
O.«7
0.73
0.6<

J.H
0.60
0.73
0.61
ff,57

6,18
6.06
$.31
5.27
5.»

2°3

. 0.40

V»lor T

'0.0
2.3
7.8
0.2
0
3.7
0.2 • 7.7
0
3.0

1ÜL

0.32
. .

13.3
10,4
U.2
t8.7
12.9
F. 2 O 3
11vr«l

8
13
74
SS
77

Equivj
1«nte
ClC08

70
8
0
t
0
100 Ht
T

< I
1
1
«1
1
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TABELA 18
Densidade Global dos Solos Compactados

Arcostra

Densidade Global
(g/cm 3 )

PC-S1

PC-S2

PC-S3

PC-S4

PC-S5

1,03

1,06

0,99

0,98

0,96

Na tabela 7 (página 54} encontram-se os resultados
de analise de água do ponto PC-128 u t i l i z a d a nas experiências
de mobilização de radionuclídeos.
I I I - 3 . 2 Medidas de mobilidade de

226

Ra e

210

Pb

As tabelas 19 e 20 apresentam os parânetros

relativos

a cada coluna de solo u t i l i z a d a nos experimentos.
A.s colunas precedidas do algarismo 1 (1PC-S1, 1PC-S5,
etc) foram percoiadas com água destilada, enquanto que aquelas
precedidas de algarismos 2 e 3, foram percoladas com águas tie
rio.
Para as colunas 2.PC-S1, 2PC-S2 e 3PC-S2 de

ZZ6

Ra e

2PC-S1, 3PC-S1, 1PC-S2, 2PC-S2 e 3PC-S2 de * l u P b , interrompause a percoi.-ção antes de se passar todo o volume de água pré-de_
terminado, devido ao longo tempo que seria necessário para i s s o .
Não se observou nenhuma relação aparente entre a composição
granuiométrica dos solos e a velocidade de percolação. V e r i f i cou-se apenas que o solo PC-S3, possuindo o menor teor de argj[
Ia e o maior teor de s i l t e , foi percolado mais rapidamente,mas
estas influências não são óbvias para os demais solos.
As tabelas 21 e 22 apresentam os resultados de mobi_
lização de

Ra e do

Pb por água destilada e por água de rio.

226

Características das coluras de solo contaminados cora
Coluna

Capacidade
de Campo

Volume Total
Percolado

Tempo de
Percolação
•

ícm
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

PC-S1
PC-S1
PC-S1
PC-S2
PC-S2
PC-S2
PC-S3
PC-S3
PC-S3
PC-S4
PC-S4
PC-S4
PC-S5
PC'S5
PÍNS5

3

ãaua/cm
46,8
47,8
45,8
49,0
52,0
46,4
44,9
47,2
42,0
53,6
55,0
54,8
47,0
48,6

48,2

3

solo}

3

(cm )

(dia)

750

32

218
750
750

52
61
99

288
133
750
750
750

Velocidade
media de

Ra
Atividade Total
(Cpm X I O 4 )

Percolação
fcm3/dia)
23,4
4,2
12,3

176,8
92,8
90,2

7,6

199,3

85

3,4

52
Z
7

2,6
375,0
107,0

104,7
112,0
126,9
61,0

125,0

750

6
7•

750
750

6
7

125,0
107,1

750
750

6
9

125,0
R3,3

74,1
78,5
126,0
68,5

750

7

107,1

79,3

107,1

53,8
131,9

•TABELA 20
CaracterTsticas

Coluna

2
3
1
Z
3

Tempo de

Velocidade

de Campo

Percolado

Percolação

media de
Percolação
(cm3/d)

45,542,7
43,5
50,3
45,6
44,7

1 PC-S3
2 PC-S3
3 PC-S3

47,0
43,0
48,0

1

47,0
49,0
49,0

2 PC-S4

3
1
2
3

PC-S4
PC-S5
PC-S5
PC-S5

com

Volume Total

PC-SI
PC-SI
PC-S2
PC-S2
PC-S2

PCTS4

de s o l o contaminados

Capacidade

(cm â"gga/cm3 solo)
1 PC-SI

das c o l u n a s

45,5
49,6
46,0

(cm3)

(d)

750
500

33

22,7

42
59
59

11,9

• 55
59
2
2
6

8,0

450
45"0

450
500
750
750
750

750
750
750
750
750
750

12
13
7

7,6

7,6
8,5
375,0
375,0
125,0

62,5
57,7

14

107,1
53,6

6
8

125,0
93,7

Pb

Atividade Total
(Cpm X 1 0 4 )

6,4
3,7
4,5
4,1
5,6
4,0
20,0
14,2
13,6
14,2
12,2
12,7

4,6
6,1
10,5

TABELA 21

Mobilidade de 226 Ra por água destilada e água de-rio
Distribuição de
Ra em camadas (%)
' N<? da
Amostra

solo
Camada

PC SI

1
2
3
4
5
6
7

99,97+0,02
0,01+0,0003

99,99+0,02
~

99,97+0,02
99,98+0,02
0,0170,00(3)
~

.1
2
3
4
5
6
7

99,99+0>02
~

93,99+0,02
~

99,95+0,03
99,99+0,03
99,99+0,02
0,01+0,00(1)
~
.
~

1
2'
3
"4
5
6
7

99,98+0,02
~

99,99+0,02
99,97+0,03
0,01+0,O00C6)
" •

PC S2

PC S3

PC S4

100,00+0,02
r

• PC S5
100,00+0,02
"

99,99+0,02
r

o
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Verifica-se pela tabela 21 que para as amostras
de solo utilizadas não houve praticamente mobilização

de

Ra, tanto por água destilada quanto por águas de rio. Em
todas as experiências* a camada superior de solo (camada de
contaminação) reteve mais de que 99,94% da atividade total.
Nos poucos casos em que se detectou

Ra em camadas inferiores

ã primeira, a porcentagem não ultrapassou 0,012 do total. As
características fisTco-quTmicas muito diversas das amostras de
solo empregadas,, aparentemente não tiveram influência na mobilização de

226

Ra.

Observa-se na tabela 22 que o

210

Pb sofreu uma mo_

bilização em todos os experimentos, que § superior a ocorrida
226
-»
com o

Ra. Para a maioria dos solos a fração retida na canada

de contaminação é maior do que 99,24%. Em todos os experimen_
tos conseguiu-se determinar percentuais mensuráveis de

Pb

em todas as camadas de solo. E possível, que-quantidades mui210
to pequenas de

Pb tenham saTdo no efluente das colunas» que

no entanto não foram detectadas pela técnica radiomltrica uti_
lizada. 0 solo PC-S5 foi aquele que apresentou maior mobili210
zaçao do
Pb com maxino de 3,35% da atividade total distri^
buida nas camadas inferiores ã de contaminação.
III-3.3 Medidas de Extração de

226

Ra e

210

pb trocaveis

Os resultados de extração de solos contaminados
com acetato ue amonio para determinação d*a fração trocSvel
226
210
do
Ra e
Pb encontrim-se na tabela 23.
226
0
Ra foi apreciavelmente extraído na faixa de
29,4

a

44,455.em todos os solos estudados, o que contrasta

com sua pequena mobilidade , quando percotado com Sgua destilada ou de rio. Em todas as amostras, a fração trocEvel de

TA3ELA 23

Determinação de
Solo

Amostra

226

Ra e

210

Pb TrocSvel nos Solos Contaminados

226Ra (%)

210Pb (X)

Medi a+Desvio

PC^Sl

PC-S2

PC-S3

Media+Desvio
10,5

1

37,6

2

43,8

J_

37,7

1

43,5

2

44,1

J_

45,6

_6LL

1

26,4

2,2

2

27,9

39,7 ± 3,5

6,3

8,7 + 2,2

7.4
44,4 i 1 ,1

29,4 + 4,0

4,1

0,9

5,9 + 1,7

1,7 + 0,7

2,1

PC-S4

1

33,0

2

37,0

5,2
37,1 + 4,1

41,2

PC-S5

1

34,7

2

36,1

3

37,9

3,0

5,0 + 2,0

6,9
3,1
36,2 + 1,6

1,9

2,5 + 0,8

.107.
MA

Pb foi muito pequena (.1,7 a 8,7*1 apesar deste radionu226
clTdco ter apresentado maior mobilização do que o
Ra nos ex_
perimentos em colunas.
ri1-4 Discussão
Nesta parte do trabalho o que se pretendeu í
tigar com os experimentos relatados foi a mobilidade e a disponibilidade, para absorção por plantas

:

de

2.26

Ra e

210

Pb adj[

cionados ã superfície de solo. Para térreo, procurou-se simular
as condições de seu aporte ao solo de cultivo, através de
Sgua de irrigação ( 226 Ra e

210

Pb) e Sgua de chuva (}l0?b de

"fall out" natural), e a disponibilidade para absorção radicular de plantas , através de determinação da chamada "fração
trocãvel".
Dados da literatura para estes tipos de experiências, particularmente para radio não são muito abundantes
por isso mesmo algumas comparações são feitas com resultados
obtidos para radioisótopos de estrÔncio, que sendo um metal
alcalino terroso como o rádio, tem com este algumas semelhanças de comportamento no solo.
Em regiões não influenciadas pelo lançamento de
0% «

/"

efluentes contendo radioisótopos de rádio ou chumbo, o
228

e

Ra

23&

Ra presentes em solos provêm do decaimento de

ü e

Th respectivamente* Os- tsStopos do rSd\o estÇo presentes
no solo em concentrações mufto yaptadas e em graus de
lTbrio com seus ascendentes muito diversos. 0 perfil de distribuição dos isotopos do rádio com a profundidade é mufto
variado, em função da distribuição dos ascendentes e da mobilidade relativa dos isStopos de urSnio, t8rto e r8dto« tons

.108.

presentes no solo podem influenciar o padrão de distribuição
do rádio. Sheppard (24), por exemplo, observou uma correlação
positiva entre o rádio e o bário em perfis de solo, mas nenhuma correlação entre radio e cálcio ou bário e cálcio.
Os mesmos fatores afetam a distribuição do
gerado

Pb

por decaimento de

Pxa, acrescidos ainda de variações
222
da taxa de emanação de radonio (. Rn} de diferentes tipos de
210
solo, que influenciam0 acumulo de
Pb. No entanto, para o
210
Pb existe ainda uma segunda via natural de aporte ao solo,
••
—
210
que 5 a deposição na superfície do
Pb gerado na atmosfera
através do decaimento do 222 Rn e seus descendentes de Meia vi_
da curta. Determinações de perfis de distribuição de 210 Pb coni
a profundidade, em solos não perturbados,permitiram detectar
em alguns estudos [46,58), concentrações mais elevadas nas CÍJ
madas superficiais (15cra). Isto foi atribuído S forte reten••

210

ção no solo do

Pb depositado na superfície por "fall out"

natural.

Em areas próximas as instalações industriais que
descarregam radio no meio hídrico, é possível tentar acompanhar o transporte do radio através da água de irrigação

até

a superi ? cie do solo e a mobilidade do mesmo. Na Gnica investigação a este respeito que se teve acesso. Paul, Londhe e
Pillai (59) estudaram na região de Kerala, sul da índia uma
área vizinha a usinas de beneficiamento
monazítica
00 Q de arefa
U(\
e de rochas fosfãticas, que lançam

Ra e

Ra,respecti-

vamente» em seus efluentes líquidos. Os autores determinaram
as concentrações dos dois isôtopos de radio era ígua de irriga,
ção, em solos irrigados e era arroz e feno cultivados nestes
solos. Os resultados que obtiveram são compatíveis coir a hi-

.109.

potese de que a maior parle do.radio transferida para o solo
em 10 anos teria ficado retida na camada superficial do solo
de 10cm. A concentração de radio em arroz e feno for superior
a observada em areas de controle, demonstrando a disponibilidade oe parte do radio no solo para incorporação era plantas.
Os resultados obtidos nesta tese, nos experimentos
de mobilidade de

Ra e

pb adicionados a superfície de s<>

los em colunas, são coerentes com as observações dos autores
226
210
citados. Uma vez em contacto com o solo, o
Ra e o
Pb
se fixam em pontos ativos de adsorção e troca ionica e permanecem fortemente ligados, sofrendo mobilização desprezfvel
por água de chuva ou rio. Deste modo, se na região,solos fo-

226
rem irrigados com águas contaminadas com

?1 fl
Ra ou

Pb, es-

tes radionuclTdeos deverão se acumular na camada superficial,
na zona de crescimento das raízes das plantas cultivadas, com
perdas pequenas por lixiviação para as camadas inferiores. A
possibilidade de incorporação destes radfonuclTdeos por pla£
tas vai depender da capacidade das raízes dos diferentes vegetais de secretarem Tons capazes de mobilizarem a fração tr£

cãvel do

2?fí

210

Ra e
Pb presentes no solo.
0 comportamento observado do 226 Ra e 210 Pb nas co

lunas de solo e semelhante ao relatado por D'Souza e Mistry
(54) para inúmeros . radiòísótopos

de Fe, Co, Hn, Zn,

que apresentaram mobilização desprezTvel por Sgua destilada.
Estrondo, que tem comportamento próximo ao do radio foi pouco mobilizado por água e solução 0,005N de NaCt, mas apresen_
tou maior deslocamento quando a coluna foi percolada por volumes crescentes de solução 0.005N de CaCl^ C 53 L- Ero outra in.
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226

vestigação Mfstry C.601 estudou o comportamento de

90

Ra e

Sr

em solos quando adicionados juntamente com solução 0»01M de
CaClp. Verificou que a retenção do estrõncio era ligeiramente
maior do que a do cálcio» porem a do radio era superior oor
um fator de 10 . Estes resultados, os achados de Sheppard (24)
relativos a uma correlação positiva entre rádio e bario em
perfis de solo, e a maior capacidade dos Tons cálcio e sobretudo bãrio de lixiviarem 226 Ra e 210 Pb demonstrada nesta tese
(capítulo II), indicam que cálcio e bãrio eventualmente existentes em quantidades elevadas em alcuns solos da região tão
mineralizada de Poços de Caldas, ou adicionados pela adubação
(Ca), ou pela água de irrigação (Ca e Ba), poderão ter alguma
influência na mobilidade dos dois radionuclideos no solo. Estes aspectos merecem ser mais investigados.
??f>
?1 o
A disponibilidade de
Ra e
Pb. em solos, para
sua incorpoiiç&o por plantas, foi estimada pela determinação
da "fração trocavel" destes radionuclTdeos nos solos contami-,
nados. Existem varias soluções salinas que são empregadas por
diferentes laboratórios, em distintos países; para a extração
da denominada fração dus Tons trocãveis no solo. A determinação deste parâmetro tem considerável importância em agricultu^
ra para verificar a adequação dos solos a cada tipo de cultura e as correções a serem introduzidas por meio de adubação.
Os Tons trocãveis são em princTpío aqueles- disponíveis para
absorção pelas raTzes das plantas, mas não existe

um consen-

so sobre qual a melhor solução extratora a empregar, capaz de
simular o processo de mobilização de Tons pelas plantas, sobretudo porque vegetais diversos podem absorver quantidades
muito diferentes de Tons do mesmo solo.
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A solução de acetato de amSnio ÍM,pH 7, ê a mais fre
quenteraente citada era manuais de analise de solo para a determj^
nação padronizada da fração trocSvel de Tons nutrientes de impor_
tancia em agricultura CCa ++ , Mg + + , JC+, Na+).Hais recentemente,
soluções de KC1 tem encontrado uso crescente.
fia investigação da poluição do meio ambiente por metais pesados,outros sais tem sido empregados para extrair a fração trocavel em sedimentos e solos: BaCl 2 ,MgCl 2 (61), Cooper et
210
ai (35) utilizaram solução de MgCl 2 para extrair 225 Ra e
Pb tr£

caveis de sedimento-: e Mistry empregou CaCl^ para

226

Ra (60).

Neste trabalho» usou-se a solução de acetato de amõ?2í>

nio e os resultados obtidos para a fração trocavel dê

Ra

es-

tão de acordo com os valores relatados na literatura klA) e com
a observação de muitos pesquisadores, de que o radio e apreciavelmentes incorporado por plantas. Os valores muito baixos en210
—
contraJos para

Pb porem estão em discordância"com os relata-

dos por Cooper et ai (35) que empregaram como extratorsoluçãoAmaral
(1)eecom
Stoffel
(2) em plantas
de Pb
região
da mina deporurânio
de MgCip»
as concentrações
de 210
determinadas
226
de Poços de Caldas, que eram superiores às de
Ra. t possTvcl
que o acetato de amõnio seja um sal inadequado para extrair o
chumbo ou mesmo o radio trocavel, e que os outros sais contendo
Tons com maior, capacidade de troca iõnica

com aqueles elementos

como o CaCl 2 ou BaCK, sejam mais indicadcrs.
planeja-se no Laboratório de Radioisõtopos dar contj^
nuidade a este trabalho, investigando os processos de extração
92fi

do "°Ra e

91fl
ilu

?lfl

Pb trocavel em solo e a distribuição do ' Pb nas

diversas frações do solo, em paralelo com experiências de ínco£
poração-daqueles radionuciTdecs em plantas cultivadas en solos da

.112.
CapUulo IV
Conclusões Gerais
- 0

Ra ê apreciavelmente lixiviado por íguas de rio dos se^

dimentos previamente contaminados, na faixa de 1,9 a 37,9 % p a
ra o sedimento menor que 4C0 mesh e 3,9 a 46,3? para o sedimen^
to total.
- Analogamente ao que acontece para rejeitos sólidos de usinas
de beneficiamento de urânio, a porcentagem de radio lixiviada
de sedimentos contaminados aumenta linearmente coro a

relação

volume de água/massa de sedimento, enquanto não ocorre extração apreciável de rádio lábfl.
- Os Tons de metais alcalinos terrosos são os mais capazes de
remover o

Ra de sedimentos, cora eficiência crescente em fuii

ção do aumento do raio iõnico (JJa++> C a + + > H g + + ) .
- Dentre as soluções salinas empregadas nos experimentos de li^
xiviação, somente as soluções de BaCl^ e CaS0 4 produziram incrcmentos da lixiviação do

Ra em relação a provocada

por

iguas de rio.A solução de MgSO 4 teve a mesma eficiência

que

a água de rio e a de MagSO^ foi inferior» Aparentemente o Ton
S0x~~ não teve influência. A solução de KaF inibiu a lixiviação de

Ra, trma VG^ que removeu menos rádio do que a água

destilada.
- 0 Ton Ca + + , que estará; presente em concentração elevada, na
baeta de rejettos, potencialmente I aquele que poderá provo-»
car maior lixtviação de 2.2.6 Ra retido nos sedimentos de rios
ou em resíduos sólidos em suspensão, se a sua, descarga

no

efluente final não for bem controlada,» 0 fon Bà + + » apesar de
apresentar maior capacidade da lixtvtação de

Ra, tem menor

probabilidade de ser descarregado no meio hídrico em concen-
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tração apreciávela nas condições normais de operação.
-0

PtT 3 muito pouco lixivtado por Éguas- de rio e pelas sp_

luções salinas utilizadas, mas as soluções de BaCl 2 e CaS0 4
provocaram considerável incremento na lixiviação em relaciona
produzida por água de rio.
> 0

Ra não e mobilizado da camada superior das colunas

de

solo (camada de contaminação}.» tanto por água de rio quanto
por ãgua destilada. Nas condições experimentais utilizadas,
mais do que 99,94% da atividade total presente nas- colunas de
solos ensaiados permaneceu retida na camada de contaminação.
-• Imobilização semelhante se observou para o

Pb» cccs reten_

ção maior do que 99,24% da atividade total ca coluna, na cama_
da superior da maior parte das amostras. No entanto, a fração
distribuída para as diversas camadas inferiores é geralmente
superior ao valor arbitrado para o limite de detecção da mobi^
lização p,01S),e em quatro colunas dè solo, atingiu de 1,33
a 3,35% da atividade total
226
- A fração do

Ra trocavel dos solos contaminados estimada

pela extração com acetato de amônio, situa-se na faixa de
29,4 a 44,4%.Em contraste a fração trocavel de

Pb variou

de 1,7 a 8,7%.
- Em concordância com os resultados de Amaral e Stoffel, pre2?6
?1 fl
vê-se que o
Ra e o
pb, quando descarregados no ambiente
de Poços de Caldas, devam apresentar comportamentos diversos.
226
Sendo o
Ra mats facilmente lixtviãvel, i provável que ati£
ja mais rapidamente e em maiores quantidades, maiores distâncias no neto hídrico, sob a forma solúvel. 0

Pb, em contra_

partida, tende a ser transportado predominantemente na forma
particulada.
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-O

Ra deve ser considerado o radíonuclfdeo potencialmente

mats capaz de elevar a. dose populacional, por ingestão de água
e alimentos contaminados do ambiente vizinho a area do CIPC,
onde se desenvolvem culturas

agrícolas diversas. Chega-se

a

esta conclusão em função de sua elevada retenção e lixiviação
em sedimento, imobilidade em solos e alta fração trocãvel.
- Quanto ao

Pb, os resultados obtidos indicam que dever*

ter pequena importância em termos de dose populacional, quando
liberado no meio hídrico.
- Julga-se recomendável dar continuidade aos estudos desenvoj[
vidos nesta tese,com vistas à identificação de técnicas mais
seletivas para determinação da fração trocãvel e da distribui^
—
210
çao dos radionuclídeos estudados, particularmente o

Pb,nas

diversas frações dos solos das fazendas da região de Poços de
Caldas e realização de experiências sob condições controladas
de sua absorção p>r plantas.
- Ao nTvet do controle ambiental, julga-se necessário a
da e acompanhamento constante das concentrações de Ra + + , Ba + + ,
Ca

e SO4~no efluente e no ambiente,uma vez que o balanço

das concentrações destes Tons podara ser determinante da
são da contaminação ambiental pelo 226 Ra.
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