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RESUMO

Discute-se, a partir de uma revisão da literatura, a im

portância do ácido húmico (AH) e do ácido fúlvico (AF) para a

«ígração de actimdeos no solo. Descrevem-se os procedimentos

experimentais e os resultados das determinações de tório e

carbono orgânico dissolvido (DQC) em águas naturais - subterrâ

neas e superficiais - do Morro do Ferro, uma ocorrência de tó-

rio situada ro Planalto de Poços de Caldas (MG). OS maiores te_

ores de Th-232 e DOC encontrados foram 17 vg/1 e 36,7 mg/l re£

pectivãmente, em amostras filtradas em membrana de 0,45 pm.Foi

observada uma correlação positiva entre os teores de Th-232 e

de compostos humicos em solução. Através da ultrafiltr&çao em

membranas Amicon XM-300, PM-10, UM-10 e YM-2 foram concentra-

dos e fracionados os compostos orgânicos de peso molecular acj^

ma de 1GG0 (AH e AF). Constatou-se que em águas de percolação,

ricas em DOC, a maior parte do DOC e do Th-232 se concentra nas

frações de peso molecular acima de 10 000. 0 ácido húmico foi

isolado de uma amostra de água de percolação e caracterizado

por análise elementar e espectroscopia no infravermelho. Obser_

vou-se que os coeficientes de distribuição (Kd) do Th-232 en-

tre o sedimento e a água diminuem a medida que aumentam os teo

res de DOC, confirmando resultados de outros autores. Este fe-

nômeno foi verificado também em experiências de laboratório ,eni

pregando soluções de ácido húmico, onde também se observou que

teores muito baixos de AH são insuficientes para manter o Th

em solução. Todas as amostras de água ultrafiltradas apresenta

-II-



van compostos hunicos en solução. Os teores de AH e AF nas a-

nostras subterrâneas (teor de DOC 1-3 «g/l) em geral são bai-

xos e parecem ser insuficientes para influenciar significativa

•ente a solubilizaçao de tório.
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ABSTRACT

Starting with a literature review, the importance of

humic (HA) and fulvic (FA) acids on the migration behavior of

actinides in soil is discussed. Experimental procedures and

results are presented on the determination of thorium and

organic dissolved carbcn (DOC) in natural saters (bore hole

and surface waters) from the Morro do Ferro, a thorium - rare

earth occurrence situated in the Poço* c**> r*al4as plateau in

ninas Gerais (Brazil). The highest concentrations of Th-232

and DOC were 17y g/1 and 36,7 mg/1, respectively, analyzed

in filtered surface water samples ( < 0,45 um). A positive

correlation between Th-232 and humic compounds content was

observed. Utilizing ultrafiltration techniques with Amicon

membranes (XH-300, PM-10, UM-10 and YM-2), organic compounds

with molecular weights above 1000 units were separated and

concentrated from waters. Percolation waters rich in organic

. material concentrate DOC and Th-232 in the high molecular

weight fractions ( > 10.000 MW units). Humic acid was separated

from a percolation water sample and characterized by elemental

and infrared spectroscopic analysis* The distribution coefficient

of Th-232 between water and sediment was shown to be inversely

correlated to DOC concentration, as reported by other authors

for different environments. These results were also confirmed

by laboratory experiments, which indicated additionally that

low concentrations of humic acid ( < 5 mg/1) are insufficient

for maintaining thorium in solution* All analyzed waters showed

-IV-



huaic compounds in the ultrafiltrates; however, in ground

waters the content of humic and fulvic acids is generally

to low to influence significantly thorium solubility.

-V-



S U M Á R I O

LISTA DE FIGURAS IX

LISTA DE TABELAS X I I

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS XIV

1. INTRODUÇÃO 1

1.1. A Problemática dos Repositórios Geológicos

de Rejeitos Radioativos 2

1.2. A Analogia entre o Plutônio e o Torio 7

1.3. 0 Projeto Morro do Ferro e os Objetivos Es-

pecíficos deste Estudo 13

1.3.1. Apresentação Resumida das Característi-

cas Locais 13

1.3.2. Estudos já Realizados no Local e Objeti-

vos deste Trabalho 16

2. COMPOSTOS HÚMICOS NO MEIO AMBIENTE 20

2.1. 0 que são os Compostos Humicos? 20

2.1.1. Importância e Utilização 22

2.1.2. Estrutura e Grupos Funcionai» dos Ácidos

HÚmico e Fiílvicc 23

2.1.3. Caracterização dos Ácidos HÚmico e FuXvico

por métodos físicos 28

2.2» Técnicas de Fracionamento dos Ácidos HÚmico e

Fuivico 36

2.2.1. Cromatografia de Exclusão Molecular em

gel 37

2.2.2. Cromatografia de Exclusão Molecular em

vidro 40

-VI-



2.2.3. Cromatografia de Adsorçao em Resinas

macroporosas nao-ionicas 41

2.2.4. Ultrafiltravão 43

2.3. Interação entre Compostos Humicos e Metais 46

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 55

3.1. Coleta de Amostras 55

3.2. Fiitração das Amostras de Água e Análises

Preliminares 58

3.3. Análises de Torio 60

3.3.1. Análise de Torio por Espectroscopia y 60

3.3.2. Análise por Espectroscopia a 65

3.3.3. Instrumentação para a Espectroscopia a 70

3.4. Analise de Carbono Orgânico Dissolvido 75

3.5. Ultrafiltração 82

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 85

4.1. Análises Preliminares 85

4.2. Análises de Torio 89

4.2.1. Análises de Torio em Águas 89

4.2.2. Análises de Torio em Sedimentos e Solos 94

4.3. Análise de Caroono Orgânico Dissolvido 96

4.4. Análises de Torio e Carbono Orgânico Dissolvido

nas Frações de ultrafiltração 97

4.5. Distribuição do Torio entre o Sedimento e a Água 112

5. EXPERIÊNCIAS COMPLEMENTARES 118

5 . 1 . Isolamento e Caracterização de Ácido Humico na

Água da Galeria 116

- V I I -



5.2. Distribuição de Torio entre o Sedimento e a

Água: Experiências no Laboratório 120

5.2.1. Testes Preliminares 121

5.2.2. Influência do pH sobre a Distribuição do

Th-234 em presença de Ácido Humico 125

5.2.3. Influência do Teor de AH no Sobrenadante

sobre a Distribuição r'j Th-234 128

5.2.4. Influência do Tecr de Th-232 no Sedimento

sobre a Distribuição de Th-234 . 133

6. CONCLUSÕES 134

7. APÊNDICE 138

7.1. Preparação do Traçador de Th-234 138

7.1.1. Preparo da Solução de Urânio 138

7.1.2. Separação do Th-234 138

7.1.3. Preparo da Solução de Th-234 139

7.2. Preparação das Amostras para Determinação de
Torio por Espectroscopia a 140

7.2.1. Pre-Concentração da Amostra de Água 140

7.2.2. Eliminação de Silica e Matéria Orgânica;

Solubilizaçao do Resíduo 140

7.2.3. Abertura da Amostra de Sedimento ou de

Solo 141

7.2.4. Extração com TOPO 0,1 M em Ciclohexano 142

7.2.5. Reextração com HjSO^ 0,3 M 142

7.2.6. Coprecipitação de Torio 142

7.2.7. Preparação da Fonte de ThF^/LnF^ 143

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 145

-VIII-



LISTA DE FIGURAS

1.1. Radioatividade total e dos nuclídeos individuais

nn rejeito de alto nível proveniente do reproces-

samento de urânio enriquecido 3

1.2. Distribuição de complexos orgânicos e inorgânicos

de tório em função do pH 8

1.3. Vista aérea do Morro do Ferro, Poços de Caldas (MG) 15

2.1. Fluxograma do fracionamento dos compostos humicos 21

2.2. Modelo de representação dos compostos húmicos, se-

gundo Hauuorth (1971) 24

2.3. Estrutura das macromoleculas dos compostos húmicos

solúveis em água, segundo Christman & Ghassemi(1966) 27

2.4. Estrutura do ácido fulvico, proposta por Schnitzer

(1971) 27

2.5. Espectros de absorção dos compostos húmicos no

Ul/-t/is 29

2.6. Espectros de absorção dos ácidos humico e fulvico

no infravermelho 29

2.7. Espectros de fluorescência de compostos húmicos 31

2.8. Espectros RMN de compostos húmicos de origem fluvial . 31

2.9. Influência da salinidade sobre o gel - cromatograma

de compostos húmicos em Sephadex G 15/G 50 35

2*10.Serie de microfotografias eletrônicas de uma membra-
na de ultrafiltração 44

2.11.Coeficientes de distribuição (Kd) do tório e do plu-

tonio reduzido em função do teor de DOC em lagos nor-

te-americanos 53

-IX-



3.1. Diagrama esquematico da aparelhagem utilizada na
espectroscopia y 51

3.2. Espectro y da amostra MF 1 63

3.3. Curva de calibraçao para determinação de Th-232 por
espectroscopia y 64

3.4. Fluxograma da separação de tório com TOPO e pre-
paração da fonte para espectroscopia Q 66

3.5. Espectro a típico de um filtro contendo Th-229 e
isotopos naturais de tório 69

3.6. Diagrama de bloco dos sistemas de espectroscopia a 72

3.7. Diagrama de bloco do analisa dor de carbono Beckman

mod. 915 8 77

3 .8 . Curvas de calibraçao de carbono total e carbono

inorgânico no analisador de carbono 8eck.~<in mod.915 8 80

3 .9 . Diagrama do sistema de u l t ra f i l t ração 81

4 . 1 . Distribuição de Th-232, Th-228 e DOC f«s frações da

ul t ra f i l t ração da amostra GA 1 102

4 .2 . Distribuição percentual de Th-232, Th-22l» n DOC nas

frações de u l t ra f i l t ração da amostra r,A 2 204

4 .3 . Distribuição percentual de Th-232, Tf"228 o DOC nas

- frações de u l t ra f i l t raçao da amostra CA } 204

4.4 Distribuição de Th-232, Th-228 e DCC M S frações de

ul t ra f i l t ração da amostra TR 1 105

4 .5 . Distribuição percentual de Th-27?» ?*-?*» e 00C nas

frações de u l t ra f i l t ração da amostra : • 4>Q

4 .6 . Distribuição percentual de ^ f " * : : < « DOC nas

frações de u l t ra f i l t ração da a -^su* * • b

4 . 7 . Distribuição percentual tíl- * " • • • " « COC nas

frações de u l t ra f i l t ração <iJ J .*'*f* • M2 1QQ

4 . 8 . Teor de Th-232 na água em f"'***•' r á« carbono

orgânico d isso lv ido (DOC)

-X-



4.9* Teor de Th-232 na água em função do teor de carbono

húmico (ch) 111

4.10. Logaritmo dos coeficientes de distribuição de Th-232

e Pu reduzido em função do tecr de DOC na água 115

5.1. Espectro de absorção no infravermelho do ácido húmi-

co isolado da amostra GA 4 119

5.2. Fração de Th-234 no sobrenadante em função do tempo

de agitação 124

5.3. Fração de Th-234 no sobrenadante em função do pH 127

5.4. Logaritmo dos coeficientes de distribuição de Th-234
em função do teor de ácido húmico na solução 127

-XI-



LISTA DE TABELAS

1.1. Composição da rejeito do combustível, correspon-

dente a 1 t de urânio metálico, logo após o re -

processamento 2

1.2. Logaritmo das constantes de formação de alguns

complexos de Th (IV) e Pu (it/) 10

2.1. Composição elementar dos ácidos húmico e fúlvico 26

2.2. Principais bandas de absorção dos compostos húmicos i !

no infravermelho 26 '•

2.3. Técnicas de fracionamento ou purificação dos ácidos

húmico e/ou fúlvico 39

2.4. Logaritmos das constantes de estabilidade de AH e AF com

alguns metais 50

3.1. Local e data de coleta das amostras 56 ;

3.2. Características dos detetores utilizados na espec- \

troscopia a 71

3.3. Radiação de fundo, limite crítico e limite de de- !

tecção dos detetores utilizados na espectroscopia o 74 ;
!

3.4. Condições empregadas na ultrafiltração 84 _̂
r

4 . 1 . Resultados das análises preliminares das águas do
Morro do Ffu*ro C7

4 .2 . Faixas de variação das análises prel iminares das
águas do Morro do Ferro, comparadas com as de Lei
(1984) 88

4 .3 . Teores de Th-232, Th-228 e Carbono Orgânico D isso l -
vido nas águas do Morro do Ferro 91

-XII-



4.4. Teores de Th-232 e Th-228 e razões isotopicas
(Th-228/Th-232) nos sedimentos e solos do Morro do
Ferro 95

4.5. Teores de tório e carbono orgânico dissolvido nas

frações da ultraf iltração 98

4.6. Teores de carbono húmico, carbono orgânico dissolvido

e Th-232 nas amostras utilizadas nas ultrafiltraçoes 110

4.7. Coeficientes de distribuição (Kd) do Th-232 e teores

de carbono orgânico dissolvido (DOC) em amostras do

Morro do Ferro 114

4.8. Composição qualitativa de sedimentos do Morro do

Ferro, analisados por difratometria de raio X 114

5.1. Analise tipica da água da galeria 122

5.2. Fração de Th-234 no sobrenadante em função do tempo

de agitação 126

5.3. Fração de Th-234 no sobrenadante em função do pH 126

5.4. Coeficientes de distribuição de Th-234 em função do
teor de ácido húmico na solução 130

5.5. Coeficientes de distribuição de Th-234 em função do
. teor de carbono orgânico dissolvido nas frações da

ultrafiltração 131

5.6. Fração de Th-234 no sobrenadante em função do teor
de Th-232 no sedimento 131

-XIII-



LISTA DC ABREVIATURAS E SIGLAS

a

AF

AH

cp«

d

DMSO

DOC
dp*

EDTA

Eh

GWe

I

ICP

imp

keV

ks

LC
LD
Ln

Mel/

MWd

NTA

PU

PUC/RJ

PVC

R

RMN

RPE
Tl/2
ttflon

TOPO

anos

ácido fúlvico

ácido humico

carbono humico

carbono inorgânico

carbono total

contagens por minuto

dias

dimetil sulfoxido

carbono orgânico dissolvido

desintegrações por minuto

ácido dietilenodiaminopentaacetico

ácido etilenodiaminotetraacetico (ou seus sais)

potencial redox

gigauiatt de potência elétrica

força iônica

plasma acoplado por indução

impulsos

kiloeletronvolt

kilo-segundo

limite critico

limite de detecção

lantanídeos

megaeletronvolt

megau/att-dia

ácido nitrilotriacético

peso molecular

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

poli (cloreto de vinila)

taxa de contagem

ressonância magnética nuclear

ressonância pararnagnética eletrônica

tempo de meia vida

poli (tetrafluoretíleno)

oxido de tri (n-octil) fosfina

-XIV-



-1-

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Problemática dos Repositórios Geológicos de Rejeitos

Radioativos

0 recente acidente nuclear en Chernobyl (URSS) alertou

de forma impressionante a opinião pública sobre os riscos en-

volvidos na operação de usinas tsrmo-nucleares. Estes riscos

não se limitam à operação das usinas, mas se estendem por in -

tervalos de tempo extremamente altos, pois através de reações

nucleares de fissão e de ativação são sintetizados centenas de

radionuclídeos nos elementos combustíveis irradiados. Quando é

feito o reprocessamento do combustível irradiado, os isótopos

de plutônio e urânio são recuperados quase quantitativamente f

enquanto os nuclídeos restantes formam o "rejeito de alto ní-

vel" (RAN); quando não é feito o reprocessamento, o RAN é o

próprio combustível irradiado. A tabela 1.1 apresenta quantid£

des e tempos de meia-vida (T, t^) de alguns nuclídeos prec-antes

no rejeito do reprocessamento de combustível à base de urânio

enriquecido. 0 Departamento de Energia norte-americano (DOE ,

1980) estimou que a quantidade acumulada de combustível irradî

ado poderá atingir 427.000 t no ano 2040, caso o combustível

não seja reprocessado e a capacidade instalada cresça até

500 GWe. A figura 1.1 mostra que a atividade total no rejeito

do reprocessamento de combustível à base de urânio enriquecido

é controlada a longo prazo (10 - 10 anos) pelos nuclídeos

Am - 243, Np - 237, Np - 239, Pu - 239, Pu - 240 e Tc - 99, a-

penas para citar os mais importantes; observa-se também na fi-
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Tabela i.l: Composição do rejeito de combustível, corresponden

te a 1 t de urânio metálico, logo após o reproces-

sa«ento (Bell & Dillon, 1971)

NUCLÍDEO rl/2 fiASSA (kg)

Sr-90

1-129

U-234

U-235

U-236

U-238

Mp-237

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Am-241

Am-243

Cm-242

Cm-244

27,7 a

1,7 x IO7 a

2,47 x IO5 a

7,1 x 10° a

2,39 x IO7 a

4,51 x IO9 a

2,14 x 1C6 a

86,4 a

24 390 a

6580 a

13,2 a

3,79 x IO5 a

433 a

7950 a

163 d

18,1 a

0,54

0,231

1,15 x 10~5

0,04

0,0226

4,72

0,483

8,4 x 10~4

0,0265

0,0107

0,0050

0,0017

0,0446

0,0925

0,00582

0,0278

Hipóteses de cálculo:

Teor de U-233 no combustível original : 3,3%

Potência específica : 30 MW/t

Energia liberada pelo combustível ("burnup") : 33 000 MW d /t

Tempo de esfriamento : 150 d

Eficiência da recuperação do urânio e do plutonio : 99,5%
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Tempo após o reprocessamento (anos)

Radioatividade total e dos nuclídeos individuais

no rejeito de alto nível, proveniente do reproces-

samento de urânio enriquecido (Levi, 1977)

(condições idênticas às da tab. 1.1)



gura que a atividade ainda e considerável, M S M apôs 1000 a-

nos de decaimento.

Nao existe até hoje, em nenhum dos países que adotou a

fissão nuclear como Fonte energética, una estratégia defini^

tiva sobre COMO gerenciar os rejeitos de alto nível, embora vé

rias opções tenham sido sugeridas. Enquanto se aguarda o apare

cimento de uma solução que satisfaça nao só aos órgãos de li -

cenciamento, mas também à opinião publica, os elementos combus

tíveis irradiados sáo estocados nas próprias usinas, ou em uai

dades centrais de coleta, para um posterior reprocessamentofnp

cional) e envio dos rejeitos para o seu destino final. Segundo

o Departamento de Energia norte-americano (DOE, 1979), os 64

reatores para geração de energia existentes nos Estados Unidos

acumularam, até 1979, 2300 t de elementos combustíveis irradia

dos.

A opção preferida pela maioria dos países inclui as se-

guintes etapas (v. DOE, 1980 e Brookins, 1984):

a) 0 combustível é dissolvido e o urânio & o plutônio

são extraídos, restando em solução principalmente os

produtos de fissão; esta solução e concentrada por

evaporação.

b) 0 concentrado é "empacotado*1 numa embalagem de bar-

reiras tecnológicas. A primeira barreira é uma ma-

triz sólida com resistência elevada à lixiviação, ria

diação e temperatura (vidros à base de borossilicato

e fosfato, cerâmicas, minerais sintéticos como o
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C« PÔ t >tc) na qual á incorporada o concentrado ra-

dioativo. EH terno da aetriz á colocada uma capa Me-

tálica.

c) A estocagtn das cápsulas á feita nua repositório g*o

lógico estável (granitos, basaltos, for«ações sali-

nas, xistos, etc), que constitui a barreira geológi-

ca, Para isto se perfura UM poço na rocha, reveste -

se o poço internamente (barreira tecnológica adicio-

nal) e, após a colocação das cápsulas, o poço á co-

berto cam o ainário retirado na perfuração e taMpado

con concreto.

Para que este Modelo de deposição de lixo radioativo po£

sa ser utilizado, é preciso garantir que as barreiras tecnoló-

gicas e geológicas sejam capazes de resistir por longo período,

pois - conforme se viu na figura 1.1 - alguns nuclídeos ainda

apresentarão uma atividade considerável após 100.000 anos. E-

xistem, por exemplo, diversos grupos estudando a. estabilidade

das matrizes frente à lixiviação (v. Avogadro et ai., 1980 ;

Euiart et ai., 1982; Billon, 1984; Rees et ai., 1985). Porém,se

for considerado um período maior que 10 anos, á razoával uti-

lizar a hipótese de que as barreiras tecnológicas não sejam

Mais capazes de confinar os rejeitos radioativos, e que estes

possam eventualmente sofrer a intrusão de águas subterrâneas •

Neste caso dependeria da barreira geológica a liberação ou não

da atividade para o meio ambiente. Para que se possa prever se

os radionuclídeos ficarão confinados pela barreira geológica

ate que suas atividades atinjam níveis toleráveis, á preciso
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responder as seguintes questões» entre outras:

a) Quais os fatores geoquxaicos (estabilidade dos coo -

plexos, tendência à foraação de coaplexos, pH, Eh ,

etc.) que determinam a solubilidade destes radionu -

clídeos e« sisteaas naturais?

b) Quais os processos quíaicos (adsorção ea superfícies

•inerais, troca iõnica, coprecipitação, etc) que po-

dea retardar a Migração dos radionuclídeos?

c) Quais os processos geofísicos/hidrológicos (difusão,

dispersão e convecção em diferentes meios, COMO por

exemplo, rochis cristalinas não-porosas, porosas,fra

turadas e outras Matrizes) que influenciam a migra-

ção dos nuclídeos?

Parece óbvio que as respostas a estas perguntas devem

ser procuradas principalmente no próprio ambiente geoquímico,

e só de forma complementar através de estudos feitos em labora

tório. Com exceção do plutonio (que ocorre em quantidades in -

significantes) não há ocorrência ás transurânicos e tecnécio

na natureza; estes elementos foram sintetizados em maior esca-

la nos reatores nucleares nos últimos 30 anos. Consequentemen-

te não se encontram na natureza locais que permitem uma análi-

se direta do comportamento geoquímico do tecnácio e dos transjj

rânicos. Surgiu então a idéia de utilizar elementos com ocor -

rência natural e propriedades químicas semelhantes às dos ele-

mentos críticos contidos nos rejeitos de alto nível,para obter

informações que permitam uma avaliação indireta dos riscos en-
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volvidos na ut i l ização de um repositório geológico: a i s to se

chama "abordagem dos elementos análogos".

1.2. A Analogia entre o plutônio e o TÓrio

Para que um elemento seja ut i l izado como análogo de ou-

tro B necessário que suas propriedades químicas (raio icínico ,

densidade de carga, e t c . ) e o comportamento geoquimico sejam

semelhantes, de forma que as observações f e i t a s com um deles

possam ser extrapoladas para o outro. Diversas analogias têm

sido sugeridas para os actinideos: entre Am e os lantanídeos,

entre Np e U, entre Pu e U ou Th. A seguir serão descritas a l -

gumas propriedades dos dois elementos, assim como alguns resul^

tados experimentais que justificam a ut i l ização do tório como

elemento análogo do plutônio.

0 tório é o elemento de número atômico 90 e apresenta

25 isótopos (do Th-212 ao Th-236), todos radioativos . Somente

o Th-232 (Ti/o * l»405 x 10 a) é encontrado em proporções sig

nif icat ivas na natureza. 0 tório é normalmente encontrado corno

Th (IV) e o seu raio ionicQ S 1,02 S( Weast,19?8). £nt solução

aquosa, em ausência de outros l igantes além de 0H~, o íon Th +

se hidroliza em pH acima de 3 formando hidróxidos mono ou poM

nucleares. Outros l igantes inorgânicos importantes são f~ ,
2 — - — —

SO. , H« P0* » Cl e NO* apresentados em ordem decrescente da

estabilidade dos complexos. No entanto, conforme pode ser v i s -

to na figura 1.2, quando ex i s te uma compstição entre l igantes

orgânicos e inorgânicos, os orgânicos levam nítida vantagem nu

ma larga faixa de pH. De acordo com os cálculos de Langmuir &
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Th(OH)!

IF .3ppm
XCI lOppm
IPO, .1 ppm
ISO. 100 ppm

10

b)

^ 80

u

©
O-H

« o
fr 0>

Th(C,0H,aO.N2)*

Th(C;O4)J

Figura 1.2: Distribuição de complexos orgânicos e inorgânicos

de tório em função do pH a 25° C com £ Th* 0,01 ppb

(Langmuir & Herman, 1980)

a) somente com ligantes inorgânicos

b) com ligantes inorgânicos e orgânicos
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Herman (1980), na comparação entre ligantes orgânicos e inorgj*

nicos, os ligantes inorgânicos só têm importância em pH abaixo

de 2 e acima de 8. Isto é justificado pela estabilidade muito

maior dos complexos do tório com ligantes orgânicos em relação

aos inorgânicos» conforme se vê na tabela 1.2.

No meio ambiente, sabe-se que a concentração de torio

em águas subterrâneas e muito pequena; os maiores valores são

encontrados em águas de baixa salinidade, baixa dureza, baixo

pH e alto teor de compostos orgânicos (Oementyev 4Syromya1nikov,

1965). Q tório I fortemente absorvido pelos solos(Schulz, 1965).

As experiências de Rancon (1973), estudando a distribuição do

torio entre a água e um solo isento de matéria orgânica, reve-

laram que o aumento de pH resulta numa diminuição do teor de to

rio na fase aquosa. SupSe-se que o aumento do pH provoque a

formação e precipitação de hidróxidos. Outras experiências com

um solo semelhante - porem contendo matéria orgânica - mostra-

ram que o teor de tório na fase aqucsa foi máximo acima de

pH 8. Neste caso, a dissolução de compostos húmicos do solo

provavelmente ocasionou a maior solubilidade do tório.

Existe um grande número de artigos sobre a influência

de compostos orgânicos na imobilização ou migração do tório

e também do plutônio - e este assunto será discutido com mais

detalhes na seção 2.4.

0 plutônio é o elemento de número atômico 94f do qual

se conhecem 15 isótopos (do Pu-232 até o Pu-246). Na natureza

sãn encontradas quantidades insignificantes de Pu-239 e Pu-244
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Tabela 1.2: Logaritmos das constantes de formação (K)de alguns

complexos de Th(lV) e Pu(lV)

(força iônica (i) nula, exceto quando explicitado

em parêntesis; extraído de Eisenbud at al.,1984)

LIGANTE

F"

SO 4
2-( K J L)

S04
2"(K2)

HPO,2-^,)

HP04
2"(K2)

EDTA

Pu*+

8 ± 1

6 ± 1

10 i 3

13 i 1

24 i 1

15,0(1

25,7(1

log K

=0,5)

=0,5)

Th4+

8,0

5,4

9,7

10,8(1=0,3)

22,8(1=0,3)

13,0(1=0,5)

25,3(1=0,1)
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(Myers & Lindner, 1971; Hoffman et al., 1971), mas a principal

fonte de plutònio são os rejeitos de alto nível das usinas nu-

cleares. A contrário do tório, que possui o subnível 5f vazio

(Th: 5f° 6d 7s ), no plutônio este subnível está parcialmente

preenchido (Pu: 5f 6d 7s )• Como as energias dos subníveis

5ff 6d e 7s se diferenciam pouco uma da outra, várias configu-

rações eletrônicas são possíveis para o plutônio na forma iônî

ca. Ai reside a grande diferença entre o plutônio e o tório: o
t

plutônio pode ser obtido nos estados de oxidação de III a VII.

(Keller, 1971). 0 comportamento do plutônio em solução aquosa

é muito peculiar, pois os estados de oxidação de III a VI po-

dem existir simultaneamente, em proporções que variam, com o pH,

Eh, tipo de ligantes, etc. 0 Pu(V) e o Pu(l/l) formam os íons

PuO»* e PuO2
 + respectivamente, que são muito estáveis. Ligan-

tes inorgânicos importantes para o plutônio são OH , Cl"*, F ,

S04 , H2P04"" e C03 ". 0 íon Pu
4+, com raio iônico de 0,93A ,

se assemelha ao Th +. Esta semelhança pode ser comprovada atrâ
* 4+

ves das constantes de estabilidade de alguns complexos de Pu
e Th +, que sao apresentadas na Tabela 1,2,

Naturalmente a analogia entre o plutônio e o torio só

pode ser justificada, se existir nas condições ambientais uma

fração considerável do plutônio como Pu(lV). Resultados.publi-

cados por diversos autores permitem concluir que esta hipótese

á válida. Bondietti (1974) observou que a adsorção do Pu(VI) e

ra 100 vezes menor que a do Pu(lV) em montmorillonita,enquanto

numa argila separada de um solo a adsorção do Pu(Vl) era 50%

da do Pu(lV). Como se sabe que o Pu(VI) á muito menos adsorvi-
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do pelo solo que o Pu(lV), é razoável concluir que quase todo

Pu(Vl) foi reduzido a Pu(lV). Bondietti et ai. (1975) v/erifica

ram a capacidade que a matéria orgânica do solo tem de reduzir

o estado de oxidação do plutônio em solução. Pu(Vl) se mostrou

instável em presença dos ácidos fulvico, poligalacturonico e

algínico, sendo reduzido a Pu(IV). Wahlgreen & 0rlandini(19B2)

analisaram urânio, tório e plutônio em amostras de água de di-

versos lagos norte-americanos, determinando ainda a fração ox_i

dada (PuQ2
 + e PuO2

+ ) e a reduzida (Pu e Pu ) do plutônio.

Verificaram que, nas amostras com um teor significativo de ca£

bono orgânico dissolvido (00C > 5 mg/l), o plutônio estava

predominantemente na forma reduzida; em algumas destas amos-

tras não havia plutônio na forma oxidada. Mesmo nas amostras

com teores menores de compostos orgânicos, havia no mínimo 13JS

de plutônio na forma reduzida. Foi encontrada uma boa correla-

ção entre o comportamento do Th(lV) e do plutônio total mas o

mesmo não aconteceu em relação ao U(VI) e o plutônio oxidado ,

Assim como no caso do tório, a presença de compostos orgânicos

pode influenciar decisivamente a migração ou imobilização do

Pu (v. seção 2.4).

Adicionalmente a estes resultados, deve-se mencionar

que as condições no subsolo são predominantemente redutoras, o

que favorece ainda mais a estabilidade de espécies reduzidas,e

ratifica a validade da analogia entre o plutônio e o tório.



- 1 3 -

1.3. O Projeto Morro do Ferro e os Objetivos Específicos

deste Estudo

1 .3 .1 . Apresentação resumida das característ icas locais

As característ icas geo- , minero- e hidrolõgicas de o-

corrência torífera do K^rro do Ferro têm sido discutidas em dî

ferentes trabalhos (p . ex . v Wedoui, 1967) ef por i s s o , aqui ape

nas serão resumidos alguns aspectos mais gerais .

0 Morro do Ferro está situado no centro do Planalto de

Poços de Caldas, em Minas Gerais, a cerca de 20 km ao sul da

cidade de Poços de Caldas. Nele ocorre um afloramento de torio

e terras raras, de característ icas ímpares em todo o mundo,com

teores de ate 1% de ThO- e ate 4% de oxidos de terras raras.

A presença desta grande quantidade de tório no Morro do

Ferro foi descoberta por Resk Frayha, em 1948. Nos anos seguin

tes foram realizadas diversas escavações no loca l , para e s t i -

mar as dimensões da ocorrência e estudar a viabilidade econônú

ca do aproveitamento do tório e das terras raras. Estima-se en

tre 12 000 t (Wedow, 1967) e 30 000 t (Frayha, 1962) a quanti-

dade de tório presente no "corpo do minério", isto é, a região

onde o teor de tório excede 0,1%.

Não se sabe muito até agora sobre os processos geoquíini

cos que levaram a tao altas concentrações de tório e terras ra-

ras no Morro do Ferro, mas acredita-se que a introdução e con-

centração destes elementos aconteceu em três fases dis t intas de
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•ineralização (IPT, 1984):

a) formação de rochas alcalinas (supostamente com alto

teor de torio) por eventos magmaticos que ocorreram

há 60-80 milhões de anos atrás.

b) alteração destas rochas por processos pos-magma tic os/

hidrotermais (metassomatismo potássiro) com introdu-

ção adicional de torio e lantanideos e reconcentra -
i

ção dos elementos já presentes.

c) intemperismo das rochas rr.inerali2adcs, responsável pe

Ia remoção de elementos principais (SiO»» Na20, KjO,

etc.)i provocando um aumento adicional na concentra-

ção de torio e lantanídeos e uma redistribuição des-

tes elementos.

Foram identificadas como fases hospedeiras de torio os

seguintes minerais: torianita, torita, microlita, monazita,que_

ralita e silicatos complexos de torio e lantanídeos. Estes mi-

nerais ocorrem na forma de microcristalitos (Fujimori, 1983 ;

Eisenbud et ai., 1984) e não se sabe se eles são de origem prî

maria ou produtos de alterações pós-hidrotermais. Segundo

Fujimori (1983), a maior parte do torio se encontra adsorvida

nos oxi-hidratos de Fe e Al e nos minerais arg*-r»3os.

A figura 1.3 apresenta uma vibta aérea do Morro do Fer-

ro e suas adjacências. Os números de 1 a 9 indicam a localiza-

ção de poços perfurados em 1981, para estudos geológicos e hi-

drológicos; o poço 8 está situado no topo do Morro do Ferro.Na

região do corpo do minério, e nas suas proximidades, podem ser
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vistas diversas escavações realizadas na décade de 50, algumas

àm pequena profundidade e grande extensão longitudinal (trin -

cheiras) e outras penetrando horizontalmente no corpo do miné-

rio (galerias) . A galeria a que se refere este trabalho fica

situada a «eio caminho dos poços 5 e 6. Cerca de 20 n abaixo

desta galeria encontra-se a trincheira, onde também foram cole_

tadas algumas amostras de água. Separando o Morro do Ferro da

•levação denominada Colina Oposta existe um vale, por onde cor_

re um riacho, denominado córrego Sul. Neste riacho, no local as

sinalado como Vertedouro, foi instalado um sistema para medir

a vazão de água. No local indicado na foto como Brejo, o Corre_

go Sul se espraia pelo vale, correndo sobre um solo lamacento,

e com vegetação característica de pântanos; neste trabalho o

Brejo é denominado pântano.

1*3.2. Estudos já realizados no local e objetivos deste traba-

lho

Desde a década de 60 a PUC/R3 participa de pesquisas na

área do Morro do Ferro: os primeiros estudos concentraram-se na

determinação sistemática dos -níveis de radiação e seus efeitos

biológicos sobre a flora e a fauna (Roser et ai., 1965). No

final da década de 70, Eisenbud apresentou uma proposta de uti

lizar a ocorrência torífera do Morro do Ferro como modelo de

repositório geológico de rejeitos radioativos exposto a condi-

ções supergêneas, utilizando a analogia entre o plutônio e o

tório (Eisenbud, 1980). Foi iniciado um estudo conjunto, envo^l

vendo pesquisadores de universidades norte-americanas e brasi-
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leiras. Em linhas gerais, este projeto tinha a finalidade de

coletar informações sobre: a) características do local; b) ta-

xas de mobilização de tório, lantanídeos e rádio; c) mecanis -

•os de migração de torio e lantanídeos; d) fatores de transfe-

rência solo-planta dos nuclxdeos de interesse. Estes estudos

resultaram num grande número de publicações (v.f p. ex., IPT,

1984), dentre as quais serão destacadas as que mais contribuí-

ram com dados preliminares para o presente trabalho.
i

As determinações de Th-232 em águas do Morro do Ferro

realizadas por Vale (1982), mostraram que havia locais com cori

contrações de tório ao nível das concentrações características

("background1*) da região, enquanto em outros - particularmente

na trincheira e na galeria - a concentração nas águas era sur-

preendentemente alta. Na trincheira foram encontrados teores

de Th-232 entre 2,26 e 22,6 pg/1 , e na galeria entre 5,13 e

7»58 yg/l. Estes valores estão entre os maiores registrados na

literatura. Amostras com altos teores de tório se caracteriza-

vam adicionalmente por uma coloração amarelada, que foi atri-

buída à presença de compostos orgânicos naturais (possivelmen-

te os ácidos húmico e fúlvico).

Pivetta (1983) determinou cations e ânions inorgânicos

em diversas águas do Morro do Ferro e adjacências* Os resulta-

dos da água da galeria indicaram que a concentração de ligan -

tes inorgânicos seria insuficiente para justificar os teores

de tório tão elevados encontrados no local.

Lei (1984) coletou e analisou um número muito grande de

amostras na bacia de drenagem do Morro do Ferro, tendo estuda-
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do especialmente o Córrego Sul. Suas determinações de Th- 232

em águas subterrâneas serviram de orientação para a aeleçao

dos poços que foram amostrados neste trabalho.

A transferência de tório do solo para plantas no Morro

do Ferro foi estudada por Dotto (1985), que fez também experi-

ências em laboratório para verificar a influência de complexan_

tes orgânicos sintéticos (NTA e DTPA) e naturais (ácido húmi -

co) sobre esta transferência. Foi observado que a lixiviação

do solo com uma solução de ácido húmico 10 mg/l (concentração

que pode perfeitamente ser atingida no meio ambiente),resultou

numa lixivia com 80 .yg/1 de Th-232, ou seja, uma concentr£

ção 400 vezes maior que a solubilidade de tório em água pura

(Langmuir & Herman, 1980). No referido trabalho, verificou-se

também - através de experiências de cultivo de plantas inati -

vas (Melastomataceae ) transplantados em solo radioativo do

Morro do Ferro - que a presença de ácido húmico na água de

irrigação resulta em maior assimilação do tório pela planta,do

que utilizando água pura.

Estes resultados preliminares sobre a possível partici-

pação de complexantes orgânicos (especialmente compostos húmi-

cos) na mobilização e bioassimilaçao de tório, estimularam o

presente trabalho (que se iniciou em janeiro de 1984), levando

a formulação dos seguintes objetivos:

- Comprovar a presença de ácido húmico (AH) e/ou ácido

fúlvico (AF) nas amostras de água com altos teores de Th-232 ,

coletadas anteriormente.
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- Investigar uma possível correlação entre o teor de

carbono orgânico dissolvido (OQC) e as concentrações de Th-232.

- Fracionar os compostos húmicos presentes nas águas em

grupos de peso molecular semelhante e verificar a interação

destas frações com o tório.

- Investigar, através de experiências no laboratório, a

distribuição do tório entre soluções de ãcido húmico e o sedi-

mento dos poços (ou o solo) do Morro do Ferro.
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2. COMPOSTOS HUMICOS NO MEIO-AMBIENTE

Neste capítulo foram reunidas informações básicas sobre

os compostos humicos, de modo a facilitar o entendimento dos

procedimentos e a avaliação dos resultados deste trabalho. Dis

cute-se o fracionamento e a caracterização dos compostos húmi-

cos e sua interação com metais, particularmente com os actiní-

deos. . j

2.1. 0 que são Compostos Humicos?

Os compostos humicos são compostos orgânicos dissemina-

dos por toda a superfície da Terra, tanto no solo como em sis-

temas aquáticos. Embora ja sejam conhecidos e estudados ha vá-

rios séculos, ainda é pequeno o conhecimento sobre estes produ

tos, que se caracterizam por apresentar uma cor amarela ou ma£

rom e por formar compostos estáveis com cations de diversos m_e

tais* De um modo geral podem ser definidos como compostos orga

nicos policondensados, oligomeros ou polímeros, coloridos, e

que se originaram, através de processos químicos e microbioló-

gicos, a partir da matéria orgânica presente no solo e/ou na

água. Operacionalmente eles são divididos em quatro grupos

principais: ácido húmico (AH), ácido fúlvico (AF), ácxdo hima-

tomelânico e humina. A figura 2.1 mostra a seqüência mais em -

pregada para o isolamento destas frações. 0 AH é solúvel em ál̂

cali e insolúvel em ácido; o AF é solúvel nos dois meios e a

humina é insolúvel em ambos. A divisão em AH cinza e AH marrom

é encontrada especialmente nos trabalhos realizados na Alemã -

nha: eles se diferenciam na cor e na solubilidade frente a
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Figura 2 , 1 : Fluxograma do fracionamento dos compostos humicos
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eletrolitos. 0 ácido himatomelânico e uma fração do ácido hu-

mico que é solúvel em etanol; não se sabe se ele é uma entida-

de química distinta, ou é um material produzido a partir do á-

cido húmico durante o fracionamento químico. A huraina consiste

provavelmente de compostos húmicos associados tao intimamente

com os minerais, que nao podem ser extraídos com alcali

(Stevenson, 1965).

\
2.1.1. Importância e Utilização

A importância dos compostos húmicos reside em primeiro

lugar na sua abundância: representam 8% do carbono orgânico

presente no nosso planeta, isto so considerando os compostos

húmicos presentes no solo (Szalay, 1964; Kickuth, 1972). No so

Io desempenham a função de aumentar a fertilidade, melhorando

suas propriedades físicas, criando um ambiente mais favorável

ao crescimento das plantas e facilitando o transporte e a dis-

ponibilidade dos nutrientes, especialmente metais essenciais

(Schnitzer e Khan, 1972). Também exercem efeitos fisiológicos

sobre a divisão e elongaçao das células (Poapst e Schnitzer ,

1971)e agem como desnitrificantes do solo(Steelink, 1967). Os

complexos dos compostos húmicos com metais têm grande signifi-

cado tanto para a assimilação de micronutrientes pelas plantas,

como para a retenção de elementos tóxicos no solo e nas águas*

t usual o emprego de compostos húmicos na agricultura

como fertilizantes, estabilizantes e condicionadores do solo .

Mais recentes são os seus empregos industriais: os ácidos húrni

co e/ou fulvico entram na composição das lamas de perfuração
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de poços de petróleo, sao empregados como remo vedo res de in-

crustrações em caldõiras, como emulsificantes e extensores de

pigmentos (Steelink, 1967).

2.1.2. Estrutura s Grupos Funcionais dos Ácidos Humico e

Cxistem nuitas informações sobre a composição e estrutju

ra dos ácidos húmico e fúlvico, porém é impossível reuni- Ias

numa estrutura única. Algumas das descobertas mais significati

vas encontram-se descritas abaixo:

- Ebsrle e Feuerstein (1979) encontraram numa amostra

de AH seis grupos ácidos diferentes, mais da metade

dos quais e mais forte que o ácido acetico; os colog_a

ritmos das constantes de dissociação (pKa) variam en-

tre á',85 e 9,0.

- Grupos funcionais normalmente encontrados em compos-

tos húmicos incluem carbonilas, hidroxilas fenólicas e

alcoólicas, grupos amino, tio, éter, etc.

- Ao se tratar o ácido humico com água quente, são libe_

rados polissacarideos, polipeptídeos e aminoácidos.

- A hidrólise ácida ou alcalina fornece compostos arom£

ticos carboxilados e/ou hidroxilados, como o ácido

p - hidroxibenzóico.

- A destilaçâo com Zn - usada como ferramenta para elu-
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cidar os esqueletos básicos de moléculas contendo sis_

temas policíclicos - fornece diversos compostos poli-

ei d i cos aromáticos, como antraceno e benzopireno ;

Chesire et ai. (1967) sugeriram que o cerne dos aci -

dos humico e fulvico e constituído por estes compos -

tos, ao qual estão ligados compostos hidrolisáveis,co

mo carbohidratos, polipeptídeos, ácidos fenólicos e

metais.

PEPTIDEOS
AMINOACIDOS

METAIS
ÁCIDOS

FENÓLICOS

Figura 2.2: Modelo de representação dos compostos humicos, se-

gundo Haiuorth (1971).
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• A analise elementar de AH e AF fornece as faixas de

resultados apresentados na Tabela 2.1. A diferença

marcante entre AF e AH está nos teores de C e 0: o á-

cido fulvico apresenta menores teores de carbono e n£

trogênio e maiores teores de oxigênio que o ácido nu—

mico. Esta diferença pode ser atribuída ao maior grau

de condensação existente no ácido húmico, com a eliini

nação de alguns grupos funcionais contendo oxigênio ,

e conseqüente diminuição do teor de oxigênio. i

• Em todas as análises realizadas, as diferenças entre

os ácidos humico e fulvico são apenas quantitativas :

as proporções variam um pouco de um para outro, mas

os componentes sao basicamente os mesmos.

Na falta de uma estrutura definida para os compostos hu

micos, foram feitas diversas propostas para representá-los

Hauiorth (1971) sugeriu o modelo representado na figura 2.2:nes

te modelo o ácido húmico possui um cerne complexo aromático,ao

qual estão ligados - física ou quimicamente - polissacarídeos,

proteínas, ácidos fenólicos e metais.

Christman & Ghassemi (1966), a partir da identificação

de diversos produtos de decomposição de compostos húmicos pre-

sentes em águas, apresentaram a estrutura da figura 2.3 .

Schnitzer (1.971a)sugeriu a estrutura do ácido fúlvico apresen-

tada na figura 2.4, onde ácidos fenólicos e benzenocarboxíli -

cos - todos já isolados - são ligados através de pontes de hi-

drogênio, formando uma estrutura polimárica estável. Estas e
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Tabela 2.1: Composição elementar dos ácidos húmico e fúlvico

(adaptado de Schnitzer & Khan, 1972)

AH

AH

AF

AF

AMOSTRA

do

do

do

da

solo

sedimento
de lago

solo

água

C

53,8-60,4

53,7

42,5-50,9

46,2

3

3

H
(30

,7-5

5,8

,3-5

5,9

,8

,9

1

0

N
(*)

,6-4,

5,4

,7-2,

2,6

1

8

S
(*)

0,4-1

-

0,1-1

-

,1

,7

0

31,9-36

35,1

44,8-47

45,3

,8

,3

Tabela 2.2: Principais band's de absorção dos compostos húmi-

cos no infra-veimelho

(adaptado de Schnitzer, 1971b)

NÚMERO DE ONDA (cm"1)

3400

2900

1725

1630

1450

1400

1200

1050

GRUPOS PROVÁVEIS

0H ligado por ponte de hidrogênio

estiramento de C-H alifático

0 0 de ácido ou de carbonila cetônica

C=C aromatico; C=0 de carbonila liga-

da por ponte de hidrogênio; dupla li-

gação conjugada com carbonila; COO"

C-H alifático

C-H alifático; COO"

estiramento de C-0 ou vibração angu -

lar de 0H carboxílico

Si-0 de silicato (impureza)
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1
o
1

COON C1™ 0

OH * * ON

"Çr

ON

COON

0"
- c

c

0

P

í

Figura 2.3: Estrutura das macromoleculas dos compostos húmicos

solúveis em água,segundo Christman&Ghassemi(1966)

< 0M.0

^OH

ON ON

Figura 2.4: Estrutura do ácido fulvico proposta por Schnitzer

(1971 )



- 28 -

outras estruturas propostas representa» adequadamente algumas

características» embora cada uma delas tenha suas limitações .

Não se sabe, por exemplo, qual a participação percentual dos

núcleos aromáticos na composição dos compostos húmicos: Farmer

e Pisaniello (1985) atribuem uma importância secundária aos nu

cleos aromáticos, ao contrário dos outros modelos aqui apresen

tados.

i
i

2.1 .3 . Caracterização dos ácidos h'«mico e fúlvico por métodos

físicos

Simultaneamente à tentativa de elucidar a estrutura quí

mica dos ácidos humico e fulvico, têm sido feitos estudos para

determinar outras características. Para i s to , diversas t é c n i -

cas analít icas foram empregadas, cono a espectrofotometria nas

regiões u l t r a v i o l e t a - v i s í v e l (Ul/-Vis) e do infravermelho, ej3

pectrofluorimetria, ressonância magnética nuclear (RMN), crom£

tografia a gas acoplada à espectrometria de massas, etc. Os re

sultados mais relevantes serão apresentados a seguir:

a) Os espectros de absorção no UV-l/is dos ácidos húmico

e fulvico não mostram nenhum pico; existe um aumento

contínuo da absorvância à medida que diminui o com -

primento de onda (v. f i g . 2 . 5 ) .

b) Os espectros de absorção de AH e AF no infraverme-

lho apresentam algumas bandas e picos destacados que

podem ser relacionados com a estrutura. A figura 2.6

apresenta estes espectros, enquanto a tabela 2.2 coin
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250 330 410 490

Comprimento de onda (nm)

Figura 2.5: Espectros de absorção de compostos humicos no

UV-Vis

(A) fração GA ID; (B) fração GA lC

o
c

«10
4»

c
a
u
4»

4000 3600 3200 2600 2«00 2000 (800 (600 1400 1200 1000 600 7

Numero de onda (cm* )

Figura 2 .6: Espectros de absorção no infravermelho dos ácidos
húmico (A) e fúlvico (B)
(Schnitzer & Khan, 1972, p.71)
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tea a localização das bandas principais (Schnitzer ,

1971b) As diferenças mais importantes entre os dois

espectros residem nas intensidades do pico em

2900 caT1 (estiramento C - H alifático) e da banda

em 1725 cm~ (estiramento C = 0 ) , o que indica que o

JH contém na is hidrogênio alifático que o Ar» o qual,

por sua vez, contém mais carbonilas ou carboxilas que

o AH* Este resultado se mostra coerente com a anali-

sa elementar. Em grande parte do espectro existe su-

perposição de bandas, o que impede que se tiran maio-

res conclusões.

c) Espectros de fluorescencia de compostos húmicos de

alto e baixo peso molecular estão representados na

figura 2.7. A única diferença entre os dois espec-

tros está na intensidade da fluorescencia; qualitati

vãmente as duas frações apresentam o mesmo aspecto(A

fluorescencia em compostos orgânicos geralmente é

indicativa da presença de compostos aromatic os ou

cíclicos, embora haja exceções).

d) 0 espectro de ressonância magnética nuclear de com -

postos húmicos de origem fluvial, dissolvidos em di-

metilsulfoxido -(dg)(Beck et ai., 1974) apresenta du

as bandas, uma em 7,9 e a outra em 5,5 T (ppm ) »

conforme mostrado na figura 2.8. A primeira banda é

devida a prótons alifáticos, adjacentes a anéis aro-

máticos ou carbonilas; a segunda banda corresponde a

um grupamento ácido, pois o hidrogênio é inter cambia
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540 510 460 450 420

CMoprlacnto de onda (nu)

390

Figura 2.7: Espectros de fluorescência de compostos húmicos

(A) fração CA lD ; (B) fração GA 1C

I J I

Figura 2.8: Espectros de RMN de compostos húmicos de origem
fluvial (Beck et ai., 1974)

(A) em DMSO - (d6); (B) em DMSO - (dfi), após a a
dição de D20



-32-

vel por deuterio, Nao foram encontrados hidrogênios

ligados a núcleos aromáticos, o que concorda com os

resultados de Schnitzer e Skinner (1968)para o ácido

fulvico*

e) A microscopia eletrônica indica que o AH consiste de

agregados de partículas quase esféricos, com diâme -

tros variando entre 60 e 100 A (v. revisão de

Schnitzer & Khan, 1972, p.lll).

f) A determinação do peso molecular (PM) é uma informa -

ção muito importante para caracterizar os ácidos hú-

mico e fúlvico e para isto foram usadas técnicas das

mais diversas, como ultracentrifugação, diálise, vis_

cosimetria, osmometria, cromatografia em gel, raios

X, etc. Todas as técnicas utilizadas têm alguma lirni

tação: umas - como a cromatografia em gel - necessi -

tam de um padrão de peso molecular conhecido como re_

ferência, e este padrão deveria ter o mesmo comporta

mento da amostra (formato, interações com o solvente,

etc.) o que geralmente não acontece; outras técnicas

- como a ultracentrifugação - dão resultados total -

mente diversos, quando se varia o pH ou a força iôni

ca do meio.

Schnitzer & Khan (1972, p.108) apresentaram uma revisão

dos resultados obtidos até o início da década passada, encon -

trando valores entre 1000 e 200.000 para o peso molecular do

ácido húmico isolado do solo ou de sedimentos aquáticos.
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Pesquisas recentes com ácidos humico e fulvico proveni-

entes de águas naturais têm esclarecido um pouco mais o assun-

to: para o ácido fulvico têm sido encontrados valores de peso

molecular abaixo de 2 000 (Thurman e Malcom, 1981 e Plechanov,

1983); para o ácido humico, no entanto, ainda há uma grande

disparidade nos resultados.

Reuter & Perdue (1981) fizeram UIP fracionamento de água

de rio por cromatografia em gel (v. 2.2.1), utilizando géis de

Sephadex G-50, G-25, G-15 e G-10. 0 peso molecular das frações

obtidas foi determinado através das propriedades coligativas .

Foi encontrado um peso molecular médio de 614, com uma varia-

ção de 340 a 1231 nas frações; a fração mais significativa(47/S

da matéria orgânica) apresentou um peso molecular de 878. Es-

tes valores certamente correspondem apenas ao ácido fulvico ,

pois o ácido humico deve ter sido insolubilizado durante o pré

tratamento (concentração por liofilização e redissolução até

uma concentração de 20 g/l) ; os autores estimam esta perda em

3% da matéria orgânica.

Buffle et ai. (1978) fizeram um fracionamento de águas

naturais por ultrafiltraçao em cascata, em condições que não

levam à precipitação dos compostos de alto peso molecular. As

proporções variaram de amostra para amostra, sendo que a dis -

tribuição da matéria orgânica por fração - determinada através

da absorvância das soluções a 250 nm - nas seis amostras de

água natural apresentadas, foi a seguinte:
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PM > 10.000 : 0 a 20.1JÉ

1000 > PM > 10.000 : 28,2 a 81,1%

210 > PM > 1.000 : 12,0 a 20,8%

A fração intermediária deve ser composta preponderante-

mente de ácido fúlv ico e l a mais importante. Na fração mais

pesada deve estar contido o ácido humi.co; esta fração não exi£

te em algumas amostrás. -

Resultado semelhante encontrou Haeckel (1982) ao concen

t rar águas de estuário por u l t ra f i l t ração (membranas Amicon

UM—2) e fracioná-las por cromatografia em gel (Sephadex G-50 e

G-15). Foram obtidas duas frações mais importantes, uma com pe_

so molecular maior que 20.000 e outra entre 1000 e 20.000, sen_

do que esta ultima aparecia dividida em dois componentes. A

fração mais pesada corresponde provavelmente ao AH cinza, pois

fo i observada precipitação quando à solução fo i adicionado sal

(v . figura 2.9).

Plechanov (1983) determinou o peso molecular de ácido

húmico encontrado em águas, fazendo cromatografia em gel com

solventes orgânicos: os valores obtidos estavam abaixo de 4000.

De todos estes resultados pode-se concluir que os com -

postos orgânicos presentes em águas naturais têm componentes

de baixo peso molecular, que correspondem em suas propriedades

ao ácido fúlv ico e componentes de peso molecular mais alto,que

correspondem ao menos em parte ao ácido húmico. 0 AT aparece

sempre numa proporção maior que o AH, sendo que este nem sem-

pre é encontrado. Os pesos moleculares obtidos por u l t r a f i l t r a
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çao e cromatografia em gel não devem ser tomados como valores

absolutos» mas fornecem uma boa diferenciação entre os diferen

tes grupos de compostos. E necessário um maior número de expe-

riências, e com métodos diversos, para que se possa afirmar

com segurança qual á a faixa de peso molecular do ácido húmico

e quais sao os fatores (p. ex., interação com o solvente, inte

ração com a superfície da membrana ou do gel, etc.) que causam

esta enorme variação nos resultados experimentais..

i
M<J 000

ii

1000<M<?0 000

L

L

"Sôí

1 1

1

1000

200

salinidade
o %

1 0 X

1 30 X

to t

100 S

20 000 PM

100 ai

Vol.eluido
Figura 2 ,9 : Influência da salinidade sobre o gel - cromatogra-

ma de compostos humicos em Sephadex G 15/G 50
(Haekel, 1982, p.66)

Salinidade 0% : amostra original
Salinidade 100^ : com um teor de sais equivalente ao da água

do mar
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2.2. Técnicas de Fracionamento dos Ácidos Humico e Fui viço

Existem muitas técnicas para isolamento e fracionamento

de oligomeros e polímeros. A maior parte delas já foi testada-

com maior ou menor sucesso - no fracionamento do ácido húmico

e/ou do ácido fúlvico. 0 ácido húmico, devido à combinação de

alto peso molecular com a presença de grupos reativos, limita

a aplicação de muitas técnicas; o ácido fúlvico, porém, pode'

ser estudado por um grande número de técnicas. A tabela 2.3 a-

presenta diversas técnicas de fracionamento, juntamente com u-

ma referência sobre o seu emprego.

Para o fracionamento de compostos húmicos presentes em

água natural, a técnica ideal deveria ter as seguintes qualida_

des:

a) tor a capacidade de separar os compostos húmicos em

frações de propriedades químicas e físicas bem defi-

nidas.

b) não alterar as propriedades dos compostos, nem provo

car perda do material.

c) ser rápida, simples de operar e aplicável a grandes

volumes de água.

d) permitir a determinação simultânea dos pesos molecu-

lares das frações separadas.

e) fornecer resultados reproduzíveis.
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Na verdade não existe nenhuma técnica que satisfaça a

todos estes requisitos. Umas exigem aparelhagem sofisticada

(p. ex., ultracentrifugação); outras necessitam de alterações

nas condições do meio (a maioria das técnicas), não separam em

frações bem definidas (p. ex., ultrafiltraçao) ou então adsor-

vem irreversivelmente parte dos compostos húmicos (p. ex., cro

matografia em gel). Entre as qualidades e limitações de cada

técnica, é preciso escolher qual atende melhor às necessidades

da amostra e às condições materiais do laboratório. As técni-

cas mais empregadas nos últimos anos para o fracionamento de

compostos humicos presentes em águas são a cromatografia de ejjc

clusão molecular em gel (cromatografia em gel), a cromatogra -

fia de adsorção em resinas nao-ionicas e a ultrafiltraçao. E_s_

tas e outras técnicas sao discutidas a seguir.

2.2.1. Cromatografia de Exclusão Molecular em Gel

Esta técnica se baseia na capacidade, que certos materjL

ais contendo cavidades apresentam, de separar compostos de di-

ferentes volumes e - por associação - diferentes pesos molecu-

lares: pequenas moléculas e ions penetram mais nas cavidades

e por isso demoram mais a ser eluídas; moléculas maiores pene-

tram menos e são eluídas primeiro, com tempos de retenção ca -

racterísticos. Analisando-se as frações do eluído se obtém um

cromatograma da amostra, A correlação entre os tempos de reter̂

ção dos compostos e os pesos moleculares é feita por meio de

moléculas de peso molecular conhecido (p. ex., proteínas, como

a ribonuclease A, PM-13.700). As condições, para que este fra-
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cionamento correspo: *Ja realmente ao peso molecular das molécu-

Ias, sao: que elas tenham formato esférico e nao interajam quî

micamente com o suporte. 0 suporte utilizado normalmente é o

"dextrano" (um polímero de glicose, sintetizado por microorga-

nismos) com número variável de ligações cruzadas, dependendo

do volume desejado para as cavidades. Por exemplo, o gel

SEPHADEX G 15, com volume dos poros muito pequeno, tem um linri

te de exclusão de 1*500, isto é, toda molécula com peso molecu

lar acima de 1.500 é imediatamente eluída da coluna. Um croma-

tograma típico pode ser visto na figura 2.9.

A grande vantagem desta técnica é permitir que se faça

simultaneamente o fracionamento dos componentes da amostra e a

determinação de seu peso molecular, sem necessitar grandes al-

terações nas condições da amostra.

Inúmeros trabalhos têm sido realizados empregando a crjo

matografia em gel para o fracionamento e caracterização de co_m

postos humicos, a começar pelos de Mehta et ai., (196?) com ac^

do humico e ácido fúlvico extraídos de solos, e os de Gjessing

(1965) e Gjessing 4 Lee (1967) com compostos húmicos presentes

em água natural. Desde o inicio havia uma preocupação de saber

se os valores de peso molecular obtidos correspondiam a reali-

dade no caso de compostos de estrutura desconhecida, como os

ácidos húmico e fúlvico. Na verdade muitos fatores influenciam

os resultados da análise de compostos húmicos:

Zhang et ai, (1982) realizou estudos com ácido fúlvico,

cujo peso molecular tinha sido determinado por outras técnicas,
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Tabela 2.3: Técnicas da fracionamento ou purificação dos áci-

dos húmico e/ou fúlvico

TÉCNICA

cromatografia de exclusão em gel

eletroforese

liofilização

dialise

precipitação seletiva

cromatografia de exclusão em
vidro poroso

extração liquido-liquido

ultrafiltraçao

diafiltração

cromatografia em resina macro-
porosa (XAD)

adsorção em resina queladora

cromatografia líquida de^alta
eficiência

REFERÊNCIA

Mehta et ai.(1963)

Kononova (1966)

Karpenko&Karavoyev(1966)

Martin-Martinez (1967)

Schnitzer i Khan (1972)

Danneberg (1976)

Eberle et ai. (1977)

Buffle et ai. (1978)

Eberle et ai. (1978)

Curtis et ai. (1981)

Breng et ai. (1983)

Lewis (1983)
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e observou fenômenos anormais de exclusão e adsorção, que ele

atribuiu à formação de agregados de ácido fúlvico e a uma inte

ração forte entre o ácido fúlvico e o dextrano, ambos através

de pontes de hidrogênio; os cromatogramas obtidos variavam com

o pH e a quantidade de amostra.

Kasparov e Tikhomirov (1978) mediram a percentagem de

adsorção de ácido húmico em Sephadex G-50 9 G-10Q, fazendo elu
mm 0 mm ^ é* ^

içao com água e com diferentes soluções - tampão; so nao foi

observada adsorção no Sephadex G-100 eluído com uma solução de

uréia 4M.

Aho e Lehto (1984) concluem que a força iônica é o f a -

tor preponderante na eluiçao de compostos humicos, enquanto

Hine e Bursill (1984) analisando AH em Sephadex G-75, afirmam

que as causas dos perfis incorretos de peso molecular devem ser

atribuídos à força iônica do meio e a interações entre o gel e

o soluto.

Também Haekel (1982), ao adicionar Cd ., Pb, Cu ou Hg a

uma amostra de água contendo compostos húmicos e realizar cro-

matografia em Sephadex G-50 observou que uma parte significati

va (39 a 94%) dos metais ficava retido no gel, certamente em

associação com o ácido húmico.

2.2.2. Croitiatografia de Exclusão Molecular em Vidro

A9 limitações apresentadas pela cromatografia em gel le

varam alguns pesquisadores a procurar outros materiais que ti-



-41-

tivessem uma função semelhante, para conseguir o fracionamento

dos compostos húmicos. Além das vantagens do gel, o vidro pos-

sui uma estrutura rígida, que permite vazões cinco a dez vezes

naiores que no gel, e - por se compor de silica quase pura - é

quimicamente inerte em relação a um grande número de compostos.

A cromatografia em vidro de poros controlados já era u-

sada desde 1965 (Haller, 1965), principalmente na área de bio-

química. Danneberg (1977) empregou uma coluna recheada com es—
o

feras de vidro, cujo diâmetro das poros era de 156 A ,para fra_

cionar um extrato de solo. 0 material mostrou-se adequado para

separar ácido fúlvico de ácido húmico cinza e de ácido húmico

marrom, com recuperação total da amostra, ao se eluir a coluna

com uma solução 0,02 M em Na-B.O- e 0,05 II em NaCl .

2.2.3. Cromatografia de Adsorção em Resinas Macroporosas Nao-

iônicas

Esta técnica se baseia na possibilidade de adsorver áci

dos orgânicos não-dissociados sobre polímeros não—ionicos ma -

croporosos, e desorvê-los seletivamente; ao se elevar o pH os

grupos ácidos são ionizados na ordem crescente do pKa, sendo tfe

sorvidos da resina, Mantoura e Riley (1975) mostraram a possi-

bilidade de concentrar compostos humicos presentes em águas na

turais empregando a resina Amberlite XAD-2, embora a desorção

não seja integral. Em relação a outras técnicas que envolvem

adsorção/desorção - como a adsorção sobre carvão ativo - esta

representa um grande progresso, pois a eluição é mais simples
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de executar e nela não existe o risco de alteração química dos

compostos húmicos. Além disso, as resinas XAD têm uma capaeid£

de de adsorçao maior que outros materiais, como alumina, sili-

ca-gel, nylon e poliamida em pó,

Aiken et ai. (1979) compararam a capacidade e eficiên -

cia de adsorção/desorção de diversas resinas XAO para a concen^

tração de ácido fulvico presente em solução. As resinas testa-

das foram as XAD-1, XAD-2, XAD-4 (copolímeros de estireno e oVi
» o

vinilbenzeno com diâmetros de poros entre 50 e 200 A )e XAD-7,

XAD-8 (poliacrilatos com diâmetros de 80 e 250 A respectiva -

mente). Esta pesquisa mostrou que nas resinas à base de estire

no-divinilbenzeno a recuperação era de apenas 70-75% do ácido

fúlvico adsorvido; esta baixa eficiência de desorção foi atri-

buída à complexaçao de transferência de carga entre os núcleos

aromáticos da resina e grupos nitro, fenol e quinona no Ar. A

resina XAD-8 apresentou uma eficiência de recuperação de 98%

na desorção com NaOH 0,lN. No entanto, um inconveniente impor-

tante é que para se atingir uma boa eficiência na adsorçao,nâo

se deve trabalhar no pH normalmente encontrado em águas na tu -

rais. Por exemplo, o coeficiente de distribuição (Kd) entre a

resina e a solução cai de 600 em pH 2, para menos que 100 em

pH 4.

Esta última característica torna a técnica pouco adequa

da para o estudo de águas naturais quando não se deseja - como

é o caso desta pesquisa - alterar as condições originais da a-

mostra.
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2.2.4. Ultrafiltraçao

A ultrafiltraçao é uma técnica de operação muito sim-

ples, que consiste em filtrar uma amostra líquida sob pressão,

através de uma membrana especial contendo poros de dimensões

micrométricas. Na membrana, são retidos solutos maiores nua a

faixa de exclusão dos microporos, sendo concentrados progress^

vãmente» Solutos menores que a faixa de exclusão dos micropo —

ros são filtrados junto com o solvente. A aplicação de pressão

se faz necessária, pois as próprias moléculas do solvente mi-

gram lentamente através dos microporos à pressão ambiente. As

separações por ultrafiltraçao normalmente empregam membranas con

poros na faixa de 2 a 20 nm.

Polímeros normalmente utilizados na confecção das mem-

branas são acetatos de celulose, poliam idas, polisulfonas, co-

polimeros de cloreto de vinila e acrilonitrila, poli (fluoreto

de vinilideno), etc. (conf. Klinkoivski, 1983).

A técnica de preparação das membranas atuais - desenvol^

vida nos anos 50/60 - consiste em dissolver o polímero numa

mistura de solventes e não-solventes, miscíveis entre si e foj_

mar um filme desta solução sobre um suporte poroso. A superfí-

cie do filme e colocada em contato com um não-solvente, mis cí-

vel com a mistura de solventes. Este causa a precipitação ou

gelificação quase instantânea da superfície do filme, formando

a "pele" da membrana. A "pele11 da membrana e muito tensionada e

sofre fraturas em pontos com baixa concentração de polímero ,

formando poros que expõem a camada interna de polímero à mistu
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ra de solvente e precipitante. Na camada interna se formam ca-

vidades com a forma de dedos, com diâmetro muito maior que o

dos poros (v. figura 2.10). 0 resultado final é que as membra-

nas se compõem de uma superfície muito delgada, com microporoa»

e de uma sub-estrutura com cavidades bem maiores. Esta dispôs^

ção faz com que a vazão seja bem maior do que no caso hipotéti

co de os micro^oros penetrarem toda a membrana.

Figura 2.10: série de microfotografias eletrônicas ( "scanning

electron microscopy11), com diferentes ampliações,

de uma membrana de ultrafiltraçao.

(KÜnkowsky , 1983, p.44l)

0 tamanho dos poros não é totalmente uniforme u seu for

mato e irregular, semelhante a fissuras. As moléculas reais tam

bem não sao esféricas: uma molécula linear com peso molecular

100 000 (p. ex., dextrano) pode atravessar um paro que retém uma

proteína globular de peso molecular 20 000. Por estes dois mo-

tivos as faixas de exclusão de peso molecular fornecidas pelo

fabricante não são exatas. Segundo Swift (1985), a faixa de ejt

clusao nominal representa o tamanho de partícula cuja retenção
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sera de 90%. Existem no comércio membranas com faixas de exclii

são de 500, 1000, 10 000, 100 000 e 300 000, entre outras.

Apesar da limitação da ultrafiltração na determinação

exata dos pesos moleculares dos compostos fracionados, ela tem

sido empregada com freqüência nos estudos sobre os ácidos humi^

co e fúlvico em solução (Kviak et ai., 1977 e Buffle et ai. ,

1978). A seu favor podem ser enumeradas as seguintes qualida —

des:

a) extrema simplicidade de operação

b) a separação não é afetada pela força iônica ou pH do

meio

c) a separação pode ser feita nas condições originais da

amostra (pH, força iônica, etc.)

d) a ultrafiltração não provoca alteração nas condições

da amostra

e) é aplicável em qualquer amostra aquosa

A característica de nao perturbar as condições origi-

nais da amostra não é igualada por nenhum dos outros métodos

de fracionamento de compostos húmicos e por isso a ultrafiltrji

ção tem sido empregada também na determinação de constantes de

equilíbrio entre AF e metais (v. Staub et ai., 1983). Esta qua_

lidade foi a determinante ao se escolher a ultrafiltração como

técnica de fracionamento neste trabalho, pois desejava-se evi-

tar a todo custo que perturbações nas condições fisicoquímicas
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originais das amostras viessem a destruir os complexos de tó-

rio com AH e AF, eventualmente presentes.

0 fenômeno da adsorção dos ácidos humico e fúlvico, que

é mencionado em algumas publicações (p. ex., Buffle et ai. ,

1978) também foi observado em algumas das amostras fracionadas

neste trabalho. No entanto, como as membranas são muito delga-

das, a quantidade de material adsorvido em geral é insignifi -

cante, só atingindo proporções mensuráveis quando a concentra-1

ção de compostos humicos no concentrado se torna muito alta.

2.3. Interação entre Compostos Humicos e Metais

A interação de compostos humicos com metais é de grande

importância para o meio-ambiente, pois influencia o transpor-

te de micronutrientes do solo para as plantas e a mobilização

de elementos tóxicos no solo e nas águas. Nas últimas décadas

foram realizados diversos estudos que indicaram ou comprovaram

esta interação.

Por exemplo, a pesquisa de Lamar (1968), para identifi-

car os compostos que dão coloração a águas naturais de superfí

cie, revelou que o ferro - provavelmente na forma de oxido ou

hidróxido - era mantido em solução pelos ácidos humico e ful-

vico. Lamar encontrou nas águas concentrações de até 2 mg/l de

ferro, valor bem superior à solubilidade do ferro no pH das a-

mostras. Shapiro (1964), que realizou um estudo semelhante, SJJ

geriu que o ferro estaria numa forma coloidal,protegido pelos

compostos humicos»
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Em laboratório muito trabalho foi dedicado à determina-

ção das constantes de formação dos complexos metal—AH e metal-

AF (v. p. ex., Schnitzer & Khan, 1972 e Hirata, 1981); alguns

destes resultados encontram-se dispostos na tabela 2.4. Os va-

lores das constantes variam enormemente de um metal para outro,

e as vezes, para o mesmo metal, métodos diferentes fornecem

valores diferentes. Qs métodos empregados incluem troca iônica

(método de Schubert), titulações potenciométricas, o método

das variações continuas (método de Job), métodos polarogréfi -

cos, eletrodos seletivos, extração com solvente, cromatografia

de permeaçao em gel, ultrafiltração, etc. Observa-se na tabela

que, de um modo geral, as constantes são bem maiores para o a-

cido húmico que para o ácido fúlvico.

A interação entre metais e compostos húmicos não se re-

sume a uma simples complexação convencional, mas envolve ainda

a formação de ligações iônicas, assim como os fenômenos de ad-

sorção, oclusão e peptização/coagulação de coloides. Antes dos

anos 60, a interação entre os compostos humicos e metais era

considerada simplesmente de origem coloidal: a função dos áci-

dos húmico e fúlvico seria a de atuar como agente de peptiza -

ção e estabilização para partículas de óxidos e hidróxidos me-

tálicos (Schnitzer & Oelong, 1955). A supervalorização que es-

te fenômeno recebeu inicialmente deve estar relacionada com o

fato de o ácido húmico em solução apresentar propriedades co-

loidais, podendo ser precipitado - ao menos em parte - pela a-

dição de eletrólitos.

0 grande desenvolvimento apresent.ado pela química dos
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compostos de coordenação na década de 60, levou a maioria dos

pesquisadores a considerar a complexaçao e a quelação como fe-

nômenos preponderantes para a ligação metal - AH. Isto se jus-

tifica pelos diversos doadores de elétrons presentes nos com -

postos húmicos , entre os quais se destacam os grupos COOH, 0H

fenólico, C=0 e NH~. A disposição destes grupos geralmente fa-

vorece a formação de qualatos, conforme verificaram Gamble et

ai. (1985), que encontraram muitos sítios do tipo "salicilato"

disponíveis para a quelação com o Cu (li). No entanto, estes

grupos funcionais são capazes também de fazer ligações salinas

(cation versus ânion). Oesai e Ganguly (1979) procuraram dife-

renciar estes sítios de ligação em iônicos e não-iônicos, e a-

inda distinguir os compostos formados entre os que permitem e

os que não permitem a substituição do metal, chegando as seçuin

tes conclusões: metais alcalinos e alcalinos-terrosos estão l£

gados a sítios iônicos, onde é possível a troca do metal; ele-

mentos trivalentes e de transição estão ligados a sítios iôni-

cos e não-iônicos ou como complexos metálicos que nao permitem

a substituição; elementos pesados em sua maioria formam comple_

xoe em sítios não-iônicos ou não-substituíveis. Trif e Bartok

(1984) estudaram por espectros copia de ressonância paramagnéti
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ca eletrônica (RPE) OS complexos de AH com Cu (II) e Zn (li) e

concluíram que até determinada concentração os metais formam

quelatos, enquanto para concentrações maiores ocorre a forma -

ção de sais. Além da formação de quelatos, onde um íon metáli-

co se liga a dois sítios da mesma molécula, foi observado por

Gamble et ai. (1985) o fenômeno de "pseudo-quelação": isto o -

corre quando um íon se associa a sítios dispostos em moléculas

diferentes, mas dentro do mesmo agregado de partículas, t pro-

vável que esta "pseudo-quelação" saja uma importante contribui^

ção para a estabilização dos agregados de AH e AF que são fre-

qüentemente mencionados na literatura.

Fenômenos físicos, como a oclusão e a adsorção, também

desempenham um papel importante nesta interação. A adsorção de

compostos humicos sobre partículas de oxido de ferro — e vice-

versa - é mencionada na literatura e é a causa de se encontrar

"em solução" concentrações de ferro maiores que as esperadas

(Boyle et ai., 1977). Cada um destes fenômenos descritos tem

importância sob certas condições; mas como grande parte das ex

periências foram feitas em condições bem diferentes das ambien

tais, não se conhece até hoje qual a importância relativa de

cada um deles nas condições naturais.

Entre os metais que formam complexos estáveis com AH e

AF (tab. 2*4), os actinídeos têm uma importância primordial ,

por dois motivos:

a) as constantes de formação de alguns actinídeos ( p.

ex., U0« t Am *, Th ) são extremamente altas, em

comparação com as de outros mutaia«



Tabela 2.4: Logaritmo das constantes de formação (K) de alguns complexos metal-AH e metal- AF*

METAL

Al 3*

Am3*

Ca2*

Ca2*

Ca2*

Cd2 +

Co 2 +

Cu2 +

Cu 2 +

Cu2*

Eu 3 +

Fe3*

Fe3*

Mg2*

Ni 2*

Pb2*

Th

uo 2
2*

uo 2
2 +

Zn2*

Zn2*

AF

log K=3,7

log K=2,6-3,4

log Ks2,9-4,2

log K=3,3-4,0

log K«5,38

log K«6,l

log K=l,9-2,2

log K=3,l-4,2

log K=2,6-4,1

log *=2,4-3,7

AH

log 3,=7,26
log 02=11,04

log 0^2,25-3,32

log K =5,8-6,0

log K*3,96-5,21

log KO=7,5-B,5

log K*6,23-6,56

log 0,=7,78
log 02=10,70

log 02=15J79-18143

log 0^=7,8^0,4

log 0,=5,08-5,14
log 0^=8,85-9,11

log K=4,59-5,51

MÉTODO

método de Job

método de Schubert

método de Job

extração com solvente

eletrodo seletivo

cromatografia em gel

método de Job

método de Job

eletrodo seletivo

cromatografia em gel

método de Schubert

titulação potenciométrica

método de Job

método de Job

método de Job

método de Job

extração com solvente

?

extração com solvente

método de Dob

cromatografia em gel

REFERÊNCIA

Schnitzer & Hansen (1970)

Shanbag & Choppin (1981)

Schnitzer & Hansen (1970)

Choppin & Shanbag (1981)

Saha et ai. (1985)

Sohn & Hughes (1981)

Schnitzer & Hansen (1970)

Schnitzer & Hansen (1970)

bzha et ai. (1985)

Sohn & Hughes (1981)

Shanbag & Choppin (1981)

Ramamoorthy&Manning(1974)

Schnitzer & Hansen (1970)

Schnitzer & Hansen (1970)

Schnitzer & Hansen (1970)

Schnitzer & Hansen (1970)

Shanbag & Choppin (1981)

Kribek 1 Podlaha (1980)

Shanbag & Choppin (1981)

Schnitzer & Hansen (1970)

Sohn & Hughes (1981)

• 0 0 K. Kft « constante de estabilidade intrínseca.
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b) a conjugação da toxidez "química" com a radiotoxidez

faz com que eles sejam uma ameaça ao meio ambiente

muito mais seria que os outros metais.

Experiências feitas em condições semelhantes as ambien-

tais confirmam a forte interação entre actinídeos e compostos

humicos: o urânio e fortemente adsorvido por compostos humicos

insolúveis em água (Szalay, 1957 e Rançon, 1973); os ácidos hú

mico e fúlvico inibem a adsorção de Am e Np pelo solo (Bogs &

Seitz, 1964); a solubilidade de Pa em meio neutro e levy emente

alcalino I aumentada em presença de AH ou AP (Desai & Ganguly .

1970 e 3oshi i Ganguly, 1977). Os resultados sobre o plutonio .

e o tório serão descritos, a seguir, com maior detalhe, pois j

confirmam a validade da analogia entre os dois metais. f
i

Means (1982) observou um aumento da solubilidade do tó-

rio em meio neutro e levemente alcalino, ao se adicionar AH ou ,

AF; em meio ácido, porém, a solubilidade dxminui, pois o Th

precipita junto com os compostos humicos. Partindo de uma solu

ção de Pu (VI), O mesmo autor observou um aumento da solubili- [

dade em presença de AH ou AT, resultado que confirma as exper̂ i

ências de Desai & Ganguly (1970).

i
A redução de Pu (vi) a Pu (IV) em condições ambientais

foi observada em presença de ácido fúlvico (Bondietti et ai, , \

1975) e ácido húmico (Nash et ai., 1981 e Choppin, 1982); nes- í

tas condições não há formação de Pu (III) em meio aeróbico. t
í

Bondietti et ai, (1975) demonstraram que o plutonio ea- (

I
|
í
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tá associado - ao menos parcialmente - com compostos húmicos an

um solo contaminado na década de 40. Nishita & Haug (1979)com-

provaram que os complexos de AH e AF com Pu (IV) são estáveis

em meio ácido e alcalino, sugerindo que a migração ou imobili-

zação do Pu (l\l) no solo depende em grande parte da associação

do plutônio com compostos húmicos solúveis ou insolúveis em á-

gua. Yamamoto et ai. (1981), ao fracionar solos, encontraram

60-70?» do plutonio associado com ácidos orgânicos presentes no

solo, que correspondem a 30-40^ do carbono orgânico da amostra

Um dos resultados mais interessantes, sobre tório e pljj

tonio no meio ambiente, são as análises - já mencionadas em

1.2 - realizadas por Wahlgreen & Orlandini (1982) em lagos nor

te-americanos. Ao lado de uma quantidade significativa de plu-

tonio reduzido (Pu III + IV) em todas as amostras de água, foi

encontrada boa correlação entre os teores de plutonio (reduzi-

do + oxidado) e os de tório. Os teores de Pu (li/) e de Th au -

mentam à medida que aumenta o teor de carbono orgânico dissol-

vido (OOC) ha água. A semelhança entre os comportamentos do Th

e do Pu (IV) pode ser visualizada através dos gráficos da figu

ra 2.11. 0 coeficiente de distribuição (Kd) é definido como a

razão entre as massas de metal presentes em 1 gde sedimento e

em 1 ml da água. Observa-se tanto no gráfico do Th como no do

Pu que existe uma coxrelação inversa entre «d e DOC, isto

e, quanto maior o teor de compostos orgânicos na água, menor é

a proporção do metal que fica retido no sedimento.

Nelson et ai. (1985) confirmaram este comportamento do

plutonio, analisando amostras de rios e lagos norte-americanos
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Figura 2.11: Coeficientes de distribuição (Kd) do tório e do plutonio reduzido em função do

de DOC em lagos norte-americanos (extraído da Wahlgreen & Orlandini, 1982)
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e realizando experiências de distribuição no laboratório, em -

pregando AH e AF isolados de águaj naturais.
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1. Coleta de Amostras

A coleta de amostras analisadas neste trabalho foi ini-

ciada em junho de 1984 e encerrada em setembro de 1985. Além

destas, foram utilizadas quatro amostras de água coletadas em

outubro de 1982 na galeria. 0 programa de coleta abrangeu amojs

trás de água (de superfície, de percolação e subterrâneas), de

solo e de sedimentos (dos poços).

Os locais de coleta - cuja localização pode ser observa

da na figura 1.3 - foram os seguintes:

a) poços: 2, 3, 5, 6 e 9.

b) galeria (entre os poços 5 e 6).

c) trincheira (cerca de 20 m abaixo da galeria).

d) pântano (brejo).

e) vertedouro.

Amostras de solo foram coletadas nas proximidades da

trincheira e dos poços 2 e 9. 0 sedimento presente nos poços

foi coletado juntamente com a água durante a amostragem e pos-

teriormente separado por filtração em membrana de 0,45 y m.

Para a amostragem nos poços e utilizado um cano de aço,

com diâmetro interno de 5 cm e 1 m de comprimento, fechado na

extremidade inferior» A extremidade superior do tubo e amarra-
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Tabela 3.1: Local e data tie coleta das amostras *

CÓDIGO

GA 1

GA 2

GA 3

GA 4

PZ 5
TR 1
GW 188

GW 190

GW 191

GW 192

GW 193

SW 448

GW 194

GW 195

GW 196

GW 197

SW 4o9

SW 483

SW 486

SW 487

SW 488

SW 489

GW 205

GW 206

SW 490

SW 491

SW 492
SW 493

GW 207

GW 208

GW 209

SW 509

SW 510

LOCAL

galeria

galeria

galeria

galeria

poço 5

trincheira

poço 2

poço 6

poço 5

poço 5

poço 6

trincheira

poço 2

poço 5

poço 6

poço 2

trincheira

trincheira

galeria

galeria

galeria

galeria

poço 5

poço 5

trincheira

vertedouro

vertedouro

vertedouro

poço 2

poço 6

poço 5

galeria

galeria

OATA

outubro/82

outubro/82

outubro/82

outubro/82

21.6.84

21.6.84

22.8.84

28.8.84

28.8.84

11.9.84

11.9.84

11.9.84

12.9.84

25.10.84

25.10.84

25.10.84

25.10.84

11.12.84

11.12.84

10.1.85

10.1.85

10.1.85

10.1.85

14.1.85

14.1.85

14.1.85

14.1.85

14.1.85

14.1.85

14.3.85

14.3.85

14.3.85

4.4.85

OBSERVAÇÕES

•

reunidas na amostra com
posta GA-5

reunidas na amostra com
posta GA-5

reunidas na amostra com
posta CA-5
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CÓDIGO

GW

GW

GW

GW

GW

GW

GW

GW

GW

SW

SW

GW

GW

GW
SW

GW

GW

MF
MF
MF

210

211

212

213

214

215

216

217

218

511

512

219

220

221

513
222

223

1

2

3

LOCAL

poço 5

poço 2

poço 2

poço 2

poço 5

poço 5

poço 2

poço 5

poço 6

pântano

pântano

poço 6

poço 5

poço 2

pântano

poço 6

poço 3

trincheira

poço 2

poço 9

DATA

4.4.85

4.4.85

8.5.85

8.5.85

8.5.85

8.5.85

7.6.85

7.6.85

7.6.85

7.6.85

7.6.85

24.7.85

24.7.85

24.7.85

24.7.85

9.9.85

9.9.85

14.1.85

14.3.85

7.6.85

OBSERVAÇÕES

reunidas sob o

reunidas sob o

reunidas sob o

reunidas sob o

•

amostra de solo

amostra de solo

amostra de solo

código
GW 213

código
GW 213

código
GW 215

código
GW 215

* GW ("ground water"): amostras coletadas nos poços

SW ("surface u/ater"): amostras de outros locais

PZ 5 : amostra do poço 5

TR 1 J amostra da trincheira

GA 1» GA 2, GA 3, GA 4 e GA 5 : amostras da galeria

íí
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da numa corda, por »eio da qual e possível mergulhá-lo e icá -

Io. A cada mergulho do tubo coleta-se cerca de 2 £ de água,que

são transferidos para UM recipiente plástico (PVC) com capaci-

dade de 20 t .

Para a anostragea da água de percolação da galeria são

utilizadas bacias de plástico (PVC) com diâmetro aproximado de

50 cmv colocadas no piso da galeria.

As coletas de água na trincheira, no vertedouro e no

pântano sao feitas simplesmente por meio de um balde plástico

(PVC) com capacidade para 10 1 , amarrado a uma corda. Em to -

das as amostragens, antes da transferência para o recipiente

plástico de 20 1 , este é lavado com 1-2 & da amostra.

Para a coleta das amostras de solo, a superfície do so-

lo é inicialmente limpa, retirando-se o mato, as pedras e as

raízes. Em seguida recolhe-se com uma pazinha cerca de 5 kg de

solo; a amostra é guardada num saco de polietileno. No labora-

tório a amostra é peneirada numa peneira grossa ( abertura da

malha = 2 mm) para separar a terra dos pedregulhos; ao fin&l

do peneiramento se ob*ém aproximadamente 1 kg de solo.

3.2. Filtraçao das Amostras de Água e Análises Preliminares

As amostras trazidas do Morro do Ferro dentro dos reci-

pientes de plástico foram imediatamente filtradas no laborató-

rio através de membrana Millipore de 0,45 y m , usando-se uma

bomba peristáltica para sucionar a água do recipiente e press^

oná-la através do filtro. 0 filtrado foi recolhido num recipi-



-59-

piente plástico limpo.

A medição da condutividade de algumas amostras foi fei-

ta - antes da filtração - utilizando-se um aparelho HACH, mod.

DR-EL/4, calibrado contra um padrão de KC1 . Infelizmente só

foi possível medir a condutividade original de poucas amostras,

pois o aparelho durante grande parte do tempo não estava em

condições de funcionamento.

Cm algumas amostras filtradas foram feitas medições de

pH e Eh. Estas medições tiveram de ser feitas nos laboratórios

da PUC/RJ, alguns dias após a coleta das amostras, pois os el_e

trodos do laboratório de Poços de Caldas estavam danificados .

Estes resultados, portanto, não têm um valor absoluto, mas ser_

vem para demonstrar que estas amostras têm as mesmas caracte -

rísticas das analisadas em outros trabalhos sobre o Morro do

Ferro.

A medição de pH foi feita com um eletrodo combinado de

vidro, calibrado com soluções-tampão de pH 7e pH 4.A medição

de Eh foi feita com um eletrodo combinado de platina,cuja refe_

rência é o par Ag/AgCl . Ao valer obtido experimentalmente so-

ma-se o potencial do eletrodo de Ag/AgCl (E= 222 mu"), para se

obter o potencial em relação ao eletrodo de hidrogênio. 0s re-

sultados de pH, Eh e condutividade estão dispostos na tabela

4.1.

Adicionou-se» uma solução bactericida de azida sodica

(NaN?) a todas as amostras - com exceção das que foram imedia-
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tamente evaporadas para a posterior analise de torio - de for-

ma que as amostras contivessem 10 ppm de NaN-,. Para volumes de

amostra ate 300 ml, empregou-se uma solução de NaN? 0,lj£ (1 ml

por 100 ml de amostra); para volumes maiores, utilizou-se uma

solução 10$ de NaN, (1 ml por 10 £ de amostra).

Os sedimentos, separados na filtração em membrana de

0*45)1111, foram secos ao ar e guardados em sacos plásticos. Pa-

ra identificá-los, foi utilizada a letra R, colocada à direita

do código da amostra (p. ex., GW 216 R: sedimento da amostra

GW 216).

3.3. Analises de Torio

Foram analisados os teores de torio em amostras de a-

guas, solos e sedimentos dos poços do Morro do Ferro,utilizan-

do-se as técnicas de espectroscopia a e y . A espectroscopia

y foi empregada para as amostras de solos; águas e sedimentos

foram analisados por espectroscopia a .

3.3.1. Análise de Torio por Espectroscopia y

Na análise de tório por espectroscopia y , mede-se a t£

xa de contagem do pico de 239 kel/ do Pb-212, seguindo-se o pro

cedimento descrito por Bezerra (1979), A aparelhagem utilizada

está esquematizada na figura 3.1,

0 recipiente com a amostra e colocado sobre um detetor

plano de NaI (Ti ), com as dimensões de 2 x 2 polegadas, 0 de-
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PACKARD
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r

IMPRESSORA
TELETYPE

MOD. 3320 WA

Figura 3.1: Dia.grama de bloco do sistema de contagem utilizado na eapectroscopia y
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tetur possui um pre-amplificador embutido, e e alimentado pela

fonte de tensão Packard mod. 935; o sinal gerado no detetor é

enviado para o amplificador Packard mod. 934, que esta ligado

ao analisador de 1024 canais ORTEC mod. 6240 B. 0 espectro ob-

tido pode ser registrado sob a forma de uma tabela (na impres-

sora) ou de um gráfico (no reçistrador XY).

0 nsétcdc se baseia em duas hipóteses:

— 0 Th-232 deve estar em equilíbrio radioativo com seus

produtos de desintegração, de modo que medindo-se a

atividade de um dos nuclídeos da série do tório (como

o Pb-212), pode-se conhecer indiretamente a atividade

do Th-232.

- A c-jneentração de urânio deve ser baixa em relação à

de tório, de forma que o pico de 242 keV do Pb - 214

(proveniente da desintegração do urânio) não interfi-

ra na quantificação do pico de 239 keV do Pb-212, uma

vez que o detetor utilizado não é capaz de resolver

os dois picos.

A figura 3.2 apresenta um espectro típico de uma amos-

tra de solo e a figura 3.3 uma curva de calibração construída

com padrões de Th-232 preparados por diluição em CaCO, das a-

mostras-padrao NBL-106 ou NBL-79 (1% de torio), ate as concen-

trações desejadas. Dependendo da concentração de tório, duas

geometrias de amostra são utilizadas.

Para altas concentrações de tório (> 500 ppm), pesa-se
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10,0 g de amostra num recipiente plástico cilíndrico com tampa,

com as dimensões de 1,8 cm de altura e 3,9 cm de diâmetro.

Para amostras com teores mais baixos de torio(> lOppm),

a geometria de Marinelli e a mais apropriada. 0 recipiente tem

capacidade para 500 g de amostra, reduzindo desta maneira o li

mite de detecção para cerca de 10 ppm, para um tempo de conta-

gem de 4 ks (Bezerra, 1979).

i

Amostras de sedimentos dos poços não podem ser analisa-

das por espectroscopiay , devido ao desequilíbrio radioativo

entre o Th-228 e o Th-232, conforme foi verificado por espec -

•, troscopia a * Amostras de água apresentam teores de tório ntui_

to baixos para poderem ser analisados por este método, além de

também apresentarem desequilíbrio radioativo.

3.3.2. Análise por Espectroscopia a

As analises de tório por espectroscopia a foram fei-

tas de acordo com o método otimizado na PUC/R3 (Vale, 19B2) ,

com pequenas alterações, que estão descritas no apêndice 7.2.

0 procedimento consiste basicamente em se dissolver a amostra

após um ataque com ácidos, submeter a solução a uma extração

com oxido de tri (n-octil) fosfina (TOPO) 0,1 M em ciclohexa -

no, reextraii o tório com HUSO. 0,3M e ccprecipitá-lo com Lafy

A figura 3.4 apresenta um esquema para a separação de tório e

preparação da fonte para a espectroscopia a .

No caso de amostras de água é necessário levar a amos-
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Figura 3.4: fluxograma da separação de Th com TOPO e prepara

ção da fonte para espectroscopia a
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tra quase à secura antes de iniciar o ; :que ácido. Apôs a adî

ção de traçador e de ácido nitrico, á i .ciada a evaporação em

becher de vidro e quando o volume ating 100-200 ml o concen -

trado e transferido para um becher de tf-flon de 300 ml. 0 ata-

que com HNOj/HF serve para abrir a amostra e decompor os áci -

dos silícicos; o ataque com HNO-j/H^O? visa a decompor a mate -

ria orgânica residual. Em algumas amostras é necessário fazer

ainda um ataque com HNCU/H& 0. , pois o ataque com HNO^/^O^

às vezes é insuficiente para decompor a matéria orgânica. No

caso de amostras de sedimentos, pequena quantidade de amostra

(0,2 a 0,5 g) é colocada numa bomba de teflon junto com o tra-

çador e a abertura se inicia com uma mistura de água regia e

HF, seguida de ataques com HNOj/HClO^ e HNOJ/HJDJ» Detalhes so

bre este procedimento encontram-se no apêndice 7.2.

Como traçador de torio foram utilizados tanto Th-234 co

mo Th-229. No inicio da pesquisa so se dispunha de Th-234, se-

parado do nuclídeo-pai (u-238) através da técnica de troca iô-

nica desenvolvida por Goldberg & Koide (1962), cujo procedime_n

ro encontra-se no apêndice 7*1. Posteriormente foi recebida da

Universidade de Neui York uma solução de Th-229 em HNO, 11*1 (com

atividade específica de 8311-122 dpm/g) que sofreu uma dilui -

ção 1:10 com HNO, IN antes da utilização. Cada um dos traçado-

res apresenta vantagens e desvantagens.

0 Th-229 é um radioisótopo da série do neptúnio; emite

radiação a com energias de 4,845; 4,901 e 4,815 Mel/, entre

outras. Suas vantagens como traçador são:
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a) seu tempo de meia-vida relativamente a l t o ( T . / 2
= 7 3 4 0 a )

permite que seja estocado por longos períodos, sem

que ocorra alteração signif icativa em sua atividade

específica; :

b) por ser um emissor a , sua atividade pode ser medi-

da simultaneamente com as atividades dos outros isó-

topos de tór io, quando se faz a espectroscopia a .

Como desvantagens podem ser citadas:

a) não é disponível no Brasi l ;

b) seu espectro se sobrepõe parcialmente ao du Th-23O,

o que pode prejudicar tanto o calculo do rendimento

químico, quanto a determinação da taxa de contagem

do Th-230 ( f i g . 3 .5) .

Como a atividade de Th-230 é desprezível em quase todas

as amostras de água analisadas, o Th-229 passou a ser u t i l i z a -

do como traçador, assim que foi recebido.

0 Th-234 é um radioisotopo da serie U-238 que emito pa£

tículas 3 com energia máxima de 0,2 MeV e radiação Y • Sua

grande vantagem e a fác i l obtenção a part ir do urânio. Como des_

vantagens podem ser enumeradas:

a) devido ao pequeno tempo de meia-vida ( T w j =24,10d),

em menos de um mês sua atividade especifica se reduz

a metade; por xsso e necessário fazer nova prepara -

ção a cada 45 dias;
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Figura 3.5: Espectro a típico de um filtro contendo Th-229 e iaótopoa naturaia da tório
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b) por ser um emissor 0 , o Th-234 exige que se meça se

paradamente sua taxa de contagem.

Para a determinação da taxa de contagem do Th-234 é em-

pregado um detetor de cintilaçao de plást ico Tracerlab mod.

P-51, acoplado a um contador Tracerlab mod. 132 MA. A taxa de

contagem do filtro-amostra é comparada com a taxa de contagem

da mesma quantidade de traçador (geralmente 100 \il ) evaporada

sobre um disco de platina ou coprecipitada com LaF-r sobre um

f i l t ro idêntico ao da amostra. A razão entre as duas taxas de

contagem fornece-nos o rendimento das etapas de tratamento quí

mico da amostra.

0 uso do disco de platina como suporte para o traçador

de Th-234 foi introduzido porque ele reproduz adequadamente o

retro-espàlhamento sofrido pelas partículas 3 do Th-234 de-

positado sobre uma camada de LaF, , conforme foi verificado djj

rante esta pesquisa. 0 traçador é distribuído espaçadamente s£

bre um disco de platina, com diâmetro de 12 mm, e evaporado a-

té a secura sob uma lâmpada de infra-vermelho.

Quando e empregado Tn-229 como traçador, a taxa de con-

tagem deste nuclídeo no filtro-amostra é comparado com a taxa

de contagem da mesma quantidade de traçador coprecipitadu com

LaF, sobre um f i l t r o , nas condições descritas em 7.2

3 . 3 . 3 . Instrumentação para a espectroscopia a

As taxas de emissão de partículas a nas amostras fo-
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ram medidas através de dois sistemas (fig* 3.6). 0 primeiro de

les utiliza um detetor de barreira de superfície (detetor A) li

gado a uma fonte de alta tensão ORTEC mod. 456; os impulsos e-

letricos gerados são amplificados num pré-amplificador ORTEC

no d. 142 A e num amplificador de pesquisa ORTEC mod. 450vantes

de atingirem o analisador multicanal ORTEC mod. 6240 B. 0 se -

gundo sistena consiste num espectrômetro alfa ORTEC mod. 576 ,

contendo dois detetores de barreira de superfície (detetores B

e C) que somente podem ser utilizados alternadamente, pois não

se dispõe dos acessórios necessários para o seu uso simultâneo.

0 espectrômetro possui na mesma unidade uma fonte de alta vol-

t̂agem e um amplificador, e o sinal amplificado segue para o

mesmo analisador multicanal. As características dos três dete-

tores estão representadas na tabela 3.2. 0 espectro de energia

fornecido pelo analisador multicanal pode ser impresso sob a

forma de um grafico ou de uma tabela, utilizando-se respectiva

mente um registrador HP mod. 7004 B ou uma impressora Teletype

mod* 3320 Wfl, que estão acopladas ao analisador»

Tabela 3.2: Características dos detetores utilizados na espec-

troscopia a

área nominal

eficiência

distancia à fonte

resolução*(Am-241

resolução*(100u g
4,013

;5,486Me\/;400s)

Th-232;
MeV;40 ks)

DETETOR A

450 mm

15,7%

5 mm

128 keV

115 keV

DETETC3ES B e C

300 mm

14,2%

f ixa

88 keV

96 keV

* Resolução definida como largura do pico (em keV) na metade

da altura, nas condições mencionadas*
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Figura 3.6: Diagrama de bloco dos sistemas de contagem empregados na aapactroacopia a
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No primeiro ano de trabalho somente foi utilizado o de-

tetor A. Com a contaminação progressiva e irreversível do dete

tor A - ocasionada possivelmente pelos átomos de recuo proveni

entes de fontes com altos teores de radioisótopos - este foi

reservado para amostras com altas atividades de Th-232 (amos -

trás de solo e minério da região), enquanto as amostras de ati

vidade menor passaram a ser medidas nos detetores B e C. Vale

(1982) construiu uma curva de calibração para o detetor A» en-

contrando uma relação linear entre a massa de Th-232 (de 0 a

170 y g) e o numero de impulsos; esta linearidade foi verifica-

da durante este trabalho para os outros dois detetores.

Os limites de detecção (Ln) dos três detetores foram

calculados a partir dos valores da radiação de fundo ( yQ) uti
D —

lizando-se as fórmulas apresentadas por Currie (1968); os val£

res de L~ encontram-se representados na tabela 3.3. A radiação

de fundo ( U •) foi determinada por meio de um filtro sobre o

qual foi coprecipitado um dos tratadores (Th-229 ou Th-234) ,

com a mesma técnica da preparação das fontes de Th-232. 0 tem-

po de contagem usual foi de 40 000 s; por isso este e o tempo

de referência apresentado na tabela. 0 limite crítico (L-)éde-

finido como o número de impulsos que apresenta uma probabilida_

de de apenas 5% de corresponder a uma contagem real, e 95% de

corresponder à radiação de fundo; todas as amostras que apre -

sentaram contagens menores que o limite crítico ( < L_) foram

consideradas isentas de Th-232. 0 limite de detecção (LD)é de-

finido como o número de impulsos que apresenta uma probabilida_

de de 95$ de se encontrar acima do limite crítico. Neste traba
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lho não foram calculadas as concentrações de Th-232 das amos *

trás que apresentaram contagens inferioies ao limite de detec-

ção ( < LD ) . No entanto, pode-se fazer uma estimativ/a destes

valores, dividindo-se o valor de L-. em u 9 (tab. 3.3) pelo vo

lume empregado na analise. Por exemplo, se foram empregados

10,0 l de água na análise e a fonte foi l ida no detetor B, en-

contramos uma concentração de 0,031 u g / 1 , que é o valor má-

ximo que aquela amostra poderia conter.

Tabela 3.3: Radiação de fundo ( u Q ) , limite crít ico ( L r ) a ' e

l imite de detecção (Ln) ' dos detetores u t i l i z a -

dos na espectroscopia a ( t = 40 ks)

DETETOR

A

B

C

y B

(imp)

6 ,6

0,68

3,3

L C

(imp)

6

2

4

LD

(imp.)

15

7

11

LD

( p g )

0,60

0,31

0,46

a) Lc (imp)

b) Ln (imp)

2 , 3 3 / ^

2,71 + 4,65 B
(em ii g) foi obt i -

do multiplicando-se a sensibilidade do detetor pelo valor

de L_. em impulsos.

Um problema adicionalmente encontrado na espectrosco-

pia a foi a interferência do pico do Th-226 sobre o pico do

Th-232. Em algumas amostras, particularmente as coletadas no

poço 5, a at iv idade do Th-228 é tão grande que imposs ib i l i t a to

talmente a medição de Th-232. Em amostras em que o desequi l í -
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brio radioativo não e tão grande, foi utilizada a seguinte te£

nica: o espectro a foi locado em papel milimetrado, assina -

lando-se a cauda do Th-228 na região de Th-232; a contribuição

da cauda do Th-228 em cada canal foi subtraída do número de im

pulsos, obtendo-se uma contagem líquida na região do Th-232

Esta contagem foi comparada com os valores de L_ e l_n , para

decidir se poderia ser considerada como "real".

3.4. Análise de Carbono Orgânico Dissolvido

Para avaliar o teor de compostos húmicos em águas, três

métodos têm sido mais empregados: o volumetrico, o espectrofo-

tométrico e o de combustão/análise no infra-vermelho.

0. método volumetrico (v. EMBRAPA, 1979) se baseia na o-

xidação da matéria orgânica pelo K^CrnO» em meio ácido e forms

ce o teor de carbono orgânico na amostra. Z um método muito

simples, porém com algumas limitações insuperáveis: nem todos

compostos orgânicos são oxidados nas condições da análise; al-

guns compostos inorgânicos podem interferir na reação de oxida_

çao-redução; o método é pouco sensível, o que exige grandes vo_

lumes de amostra, quando se quer analisar águas naturais.

A absorção de radiação UV tem sido muito empregada ( v.

p. ex.» Haekel, 1982) para determinar a concentração de cornpos_

tos húmicos em solução. 0 método consiste em se medir a absor-

vância da amostra num comprimento de onda fixo (p. ex.,300 nm)

e comparar esta absorvância com a de uma soluçâo-padrão de mej3
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mo composto húmico (AH ou AF) que se deseja determinar, t um

método rápido, que permite medições em fluxo e adequado para

experiências feitas no laboratório, sob condições exatamente d£

tinidas. Para amostras ambientais, no entanto, onde existe uma

mistura de compostos quo absorvem a radiação (AH, AF, ácidos si

lícicos, etc») não é possível preparar uma solução-padrão que

reproduza exatamente a amostra.

Por isso, o terceiro método foi o escolhido para esta

determinação, pois consegue superar as principais limitações

dos métodos anteriores. Ele se baseia na combustão da matéria

orgânica a 950 C em presença de um catalisador, enquanto o C0~

formado e determinado na fase gasosa através da absorção da ra

diaçao no infra-vermelho. 0 aparelho usado foi um analisador

de carbono Beckman mod. 915 B, do Centro de Pesquisas da Petro

brés (CENPES), cujo diagrama se encontra na figura 3.7. 0 apa-

relho pode ser dividido basicamente em três partes: o sistema

de carbono total; o sistema de carbono inorgânico e o analisa-

dor infravermelho.

0 sistema de carbono total tem como elemento principal

o tubo de combustão, que e um tubo de quartzo contendo um cata

lisador e operando a 950 C. Dentro dele, tanto carbons tos como

compostos orgânicos são convertidos - em presença de oxigênio-

a dióxido de carbono e água. A amostra de água é injetada no

tubo de quartzo por meio de uma seringa; o CCL formado e a á-

gua são transportados pelo oxigênio ate um condensador, onde a

água se liqüefaz. No separator a água fica retida, enquanto
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o COj e transportado para o analisador.

0 sistema de carbono inorgânico contém um tubo reacio -

nal, operando a 150 C Este tubo é feito de vidro borossilica-

to e contem pedaços de quartzo, recobertos com ácido fosfórico»

Carbonato e bicarbonato reagem com o H-,PO., de acordo com as

reações:

HC03" + H3P04 ^ C02 • H20 + H 2
P 04~ (3.1)

C0 3
2" + H3P04 v C09 + H20 + HPO4

2" ^3#2^

A mistura de água e CCU que sai do reator é condensada

e separada, e o C02 e transportado ate o analisador pelo gás

carregador (oxigênio). Como a temperatura k relativamente bai-

xa e nao há catalisador, a matéria orgânica não á convertida

em CO2' A diferença entre os teores de carbono total (Ct)e ca£

bono inorgânico (C ) fornece o teor de carbono orgânico (DOC) .0

analisador infra-vermelho é composto basicamente de:

a) duas fontes idênticas que emitem radiação infra-ver-

melha;

b) filtros para reduzir a interferência de outros com -

postos que absorvem no infra-vermelho (elem do CO2);

c) duas células, uma de referência e a outra com amos-

tra;

d) um detetor a gás, que transforma em sinal elétrico a

diferença de intensidade ncs dois feixes de radiação.
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i Para se converter o sinal do detetor em concentração

de carbono, utiliza-se uma curva de calibraçao. Para o carbono

f total o padrão normalmente usado é o biftalato de potássio, en

quanto para o carbono inorgânico emprega-se o carbonato de só-

dio* Geralmente preparam-se as soluções-padrão na faixa de 10

a 100 mg/l de carbono (figura 3.8). Para isto prepara-se inicd

almente uma solução-estoque coro 500 mg/l de carbono, dissolven

do—se o padrão em água destilada, da qual foi retirado o C0« £

través do borbulhamento de N2« As soluções-estoque são está-

veis por vários meses quando guardadas em geladeira. As solu -

çctes-padrão sao feitas a partir das soluções-estoque, por dil̂ j

ição em água destilada isenta de CCU»

Em cada determinação de Cfc ou C; são feitas no minimo

duas injeções da amostra, utilizando-se a média dos resulta-

dos. 0 volume empregado em cada injeção pode variar entre ID

e 200 Wl,sendo o normal utilizar 50 yl . Amostras com teores

de carbono muito superiores a 100 mg/1 são diluídas com água

destilada isenta de C^t fazendo-se as devidas correções do r_e

sultado.
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Figura 3.B: Curvas de calibraçao de carbono total (c+) e carb£

no inorgânico (C^) no analisador de carbono Beckman

mod. 915 B
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Figura 3.9: Diagrama do sistema de ultrafiltração (1. depósito
de 11 % ; 2. câmara de ultrafiltraçao; 3. recipien
te de coleta do ultrafiltrado; 4. agitador magnéti
co)
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3.5. Ultrafiltração

Os princípios da técnica de ultrafiltração já foram •-

presentados em 2.2.4; nesta seção será descrito o procedimento

experimental seguido nas ultrafilt rações. A figura 3.9 apreseri

ta um esquema simplificado da aparelhagem utilizada. A amostra

de água - no máximo 11 litros - é colocada no depósito. A mem-

brana é instalada no fundo da câmara de ultrafiltração, em cu-

jo teto está suspensa uma barra magnética. Quando o agitador

nético é ligado, a barra magnética gira sem tocar na membrana,

impedindo que ocorra entupimento dos poros por deposição de

partículas sólidas* Depois que se fecham as válvulas da câmara

de ultrafiltração e do deposito, deixa-se entrar nitrogênio,a-

té que seja atingida a pressão aõequa da (v. tab. 3.4).

0 volume de amostra empregado na ultrafiltração oscilou

entre 5 e 15 litros. Quando se aplica pressão ao sistema, a a-

mostra é pressionada do depósito para a câmara de ultrafiltra-

ção. 0 líquido e 03 solutos de peso molecular menor que a fai-

xa de exclusão da membrana são filtrados, enquanto os solutos

maiores vão se concentrando na câmara. Cm geral a ultrafiltra-

ção e interrompida quando o volume de concentrado atinge 250—

300 ml. Após a ultrafiltração, os concentrados são guardados em

frascos de vidro com rolha esmerilhada e os filtrados em reci-

pientes plástico. . Foram feitas análises para determinar os te

ores de Th-232, Th-228 a O0C nas diversas frações. j

Todas as amostra» submetidas à u l t raf i l t ração foram fi l^ j
1

tradas duas vezes at "aves de membranas Millipore de 0,45 yirí a j
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primeira logo apôs a colata e a segunda imediatamente antes da

ul t raf i l t ração. COM a segunda f i l t ração buscou-se evitar que

partículas «enores que 0,45 u * t que eventualmente não tives -

se* sido retidas na primeira f i l t ração , viesse-n a falsear os

resultados da u l t ra f i l t ração.

As Membranas empregadas, suas faixas de exclusão e as

pressões aplicadas encontram-se dispostas na tabela 3.4; as le_

trás de A até E colocadas à direi ta do código da amostra i n d i -

ca* qual o tratamento a que fo i submetida cada fração.



Tabela 3.4: Condições da filtração

CÓDIGO DA FRAÇÃO

A

B

C •

D

C

MEMBRANA

apenas filtrada

concentrada

concentrada

concentrada

filtrada em

em

em

em

YM

em

XM

PM

YM

2

0,45

300

10 ou

2

li m

UM 10

PRESSÃO APLICADA

(kg/cm2 )

0,7-1,7

0,7-1,7

< 3,7

< 3,7

< 3,7

FAIXA DC

> 0,45

PM > 300

300 000 >

10 000 >

1000 > PM

m

000

PM >

PM >

EXCLUSÃO

10 OUO

1000
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análises Preliminares

Os resultados das análises feitas nas amostras de água

logo após a filtração encontram-se na tabela 4.1. Os valores

de pH obtidos demonstram que nos pontos de coleta selecionados

a água varia de moderadamente ácida (p. ex., SW 486, pH 2,8) £

tá neutra (p. ex., CW 188, pH 7,1). os valores de Eh indicam

que o meio e oxidante, tanto nas amostras de . r "'"'c-s, quan-

to nas subterrâneas. A condutividade de todas as amostras, ex-

cito as da galeria, indicam uma baixa concentração ionica.

Na tabela 4.2, as faixas de resultados destas análises

são comparados com os valores obtidos por Lei (1984) nos mes-

mos locais. A única discrepância significativa encontra-se no

limite inferior do pH da galeria, que foi observado em três a-

mostras (SW 486, SW 487 e SW 488) coletadas no mesmo dia. Nao

se conhece a causa de valores tão baixos de pH. Uma possível se

plicação seria a hidrólise de íons Fe * através da reação

Fe3* • 3H20 Fe(OH)3 • 3H* (4.1)

uma vez que PI água da galeria per cola uma zona muito rica em

ferro (conf. Hem, 1970).

Existem ainda pequenas diferenças entre os valores de

Eh deste trabalho e os de Lei (1934); no entanto, estas dife -

renças, alem de ter pequena influência sobre a especiaçao dos

íons, podem ser atribuídos ao intervalo de alguns dias entre a
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colsta e a análise (conf. 3.2).

Nao foi observada una variação sazonal nos valores de

pH» Eh e condutividade das águas, embora o numero de amostras

seja insuficiente para excluir esta possibilidade.
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Tabela 4.1: Resultados das análises preliminares de águas do

Morro do Ferro ( - = não analisado)

AMOSTRA

GA-1

SW 486

SW 487

SW 488

SW 489

SW 509

SW 510

SW 469

SW *85

GW 188

GW 197

GW 207

GW 211

GW 213

GW 216

GW 221

GW 195

GW 205

GW 206

GW 209

GW 210

GW 215

GW 217

GW 220

GW 196

GW 208

GW 218

GW 219

SW 493

SW 511

SW 512

SW 513

LOCAL

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Trincheira

Trincheira

Poço 2

Poço 2

Poço 2

Poço 2

Poço 2

Poço 2

Poço 2

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 5

Poço 6

Poço 6

Poço 6

Poço 6

V^rtedouro

pântano

pântano
pântano

PH

5,8

2,8

3,2

3,0

4,1

4,8

5,2

5,1

4,2

7,1
4,7

4,3

5,9

5,1

5,7

5,0

4,3

4,5

5,8

5,2

5,1

5,5

5,1

5,9

6,3

5,9

5,0

3,8

6,0

5,9

5,9

Eh
(mV)

•

577
572

575
534

-

-

509

548

-

533

532

-

-

-

-

508

547

509

-

-

-

-

-

510

-

-

-

553

-

-

-

CONDUTIVIDADE
( VS/cm)

_

60

48

30

12

40

7,8

-

-

-

-

5,5

6,0

-

-

-

-

-

8,0

10

5,5

-

-

-

-

10

-

-

12,5

- .

-

-



Tabela 4 . 2 : Faixas de resul tados das aná l i ses pre l iminares das águas do Morro do F e r r o , compa<

radas com as de Le i ( 1 9 8 4 ) . /

LOCAL

Galeria

Poço 2

Poço 5

Poço 6

Riacho

NOSSOS RESULTAOOS

PH

2,8-5,8

4,3-7,1

4,3-5,5

5,0-6,3

3,8»

Eh
(mU)

534-577

532-533

508-547

510»

553»

CONDUTIVIOAOE
( yS/cm)

7,8-00

5,5-6,0

5,5-10

10*

12,5*

RESULTADOS OE W. L E I

PH

5,4-6,8

4,2-6,7

5,3-6,5

6,4-8,4

4,4-7,2

Eh
(ml/)

540-710

585-730

600-7^0

500-650

384-701

CONDUTIVIDADE
( VS/cm)

30»

6-23

7-20

61-70

x2-14

4,
09
I

* SÓ uma amostra foi analisada.
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4 .2 . Análises de Torio

4 . 2 . 1 . Analises de Tori o em Águas

Os resultados das análises de tório nas amostras de á-

gua apenas f i l t radas em membrana de 0,45 v m encontram-se dis_

postos na tabela 4 .3 . Os v/alores experimentais são apresenta-

dos juntamente com os desvios ( - I o ) das medidas; estes des_

vios foram calculados segu ndo métodos usuais a part ir dos dejs

vios-padrão das contagens da radioatividade, levando-se em co£i

ta as incertezas nas medidas dos volumes, massas, etc.

Existem poucos dados na l i teratura sobre análises de to

r io em águas naturais e a maior parte deles não se presta a u-

ma comparação, pois faltam informações sobre o pré- tratamento

da amostra, como por exemplo se a amostra foi f i l t rada e sob

que condições (conf. revisão de Langmuir & Herman, 1980). Com-

parando-se os resultados publicados, observa-se que quase to-

dos superam a solubilidade da tor iani ta (ThO») na água em pH

acima de 5 (1 x 10* y g / l de Th); isto demonstra que a solu

bilidade do tório em águas naturais é condicionada pela forma-

ção de complexos com ligantes, sejam eles inorgânicos ( fosfa-

to , sulfato, etc.) ou orgânicos (oxalato, humato, e t c ) .

Na água do mar, independente da amostra ser ou não f i l -

trada, os teores de Th-232 são sempre muito baixos: Moore &

Sackett (1964) encontraram 6,4 x 10 l>g/l de tório na média

de duas amostras não f i l t radas, coletadas na superfície do 0-

ceano Atlântico; por sua vez, Bacon & Anderson (1982) encontra^
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ram valores entre 4,1 x 10* e 3,7 x 10~ v g / 1 em amostras cte

profundidade, f i l t r adas em membrana de 1 ym. 0 menor valor pu-

blicado s o de Huh & Bacon (1985), que determinou

2,7 x IO*6 dpm/kg (= 1,1 x 10~5 ppb)

de Th-232 em água do mar, um resul tado equivalente a s o l u b i l i -

dade da t o r i a n i t a em água.

Nas amostras de água doce os tsores normalmente encon-

trados são maiores que na água do mar, embora raramente a t i n -

jam 1 ug/ l • Nestas amostras, as condições de f i l t r a ç a o to r -

nam-se c r i t i c a s , pois geralmente ex is te um teor considerável de

par t ícu las em suspensão, com as quais está associada grande

parte do t o r i o presente na água doce, Wahlgreen & Or landin i

(1982) encontraram teores entre 2,8 x 10 e 0,14 y g / l de

Th-232 em amostras de diversos lagos norte-americanos, f i l t r a -

dos em membrana de 0,45 \im. Le i (1984) anal isou águas de supe^r

f í c i e coletadas próximo ao Morro do Ferro (Poços de Caldas,MG),

f i l t r a d a s em membrana de 0,45 um: as concentrações oscilaram

entre 0,013 e 0,053 y g / l de Th-232 nas amostras f i l t r a d a s , e £

quanto aa mesmas amostras n ã o - f i l t r a d a s apresentam concentra-

ções dez vezes maiores, entre 0,29 e 0,68 y g / l de Th-232. Bja

ranova et a i . (1968) encontraram teores entre 0,01 e 0,1 y g / l

em amostras de água em contato com o solo ou subsolo.

Cm alguns trabalhos são relatados teores s i g n i f i c a t i v a -

mente mais a l tos de tór io em solução, ocasionados por caracte-

r í s t i c a s próprias dos loca is de amostragem. Simpson et a i .

(1982) encontraram um teor médio de 6,4 u g / l de t ó r i o em amo£

trás do lago Mono, f i l t r a d a s em membrana de 0,3 um; este a l t o



GA

GA

GA

SW

GA

SW

5W

SW

TR

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

GW

GW

GW

GW

GW

GW

GW
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Tabela 4 . 3 : Teores de T h - 2 3 2 , Th-228 e Carbono

AMOSTRA

IA

2A

2A

486

5A

509

510

491

1A

448

469

48?'

490

511

512

513

188

194

197

207

211

213

216

A

A

A

A

A

A

A

vido

LOCAL

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
ver te douro
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
pântano
pântano
pântano
poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

•

(DQC) nas águas do Morro do

Th-232* o

(U9/1)

17*1

14*1

1 5 * 1

< L s
0,13*0,02

< L C
< L C

1,4*0,2
12,5*0,5
< L C
5,2*0,3
5,6*0,3
0,3*0,1

< L D

0,32*0,04
0,06*0,02

< L D
< L D
0,20*0,03
0,73*0,07
0,13*0,03

Th-228*

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Bq/1)

,4*0,1
,8*0,1
.4*0,1
,317*0
,030*0
,29*0,
,85*0,
,052*0
,34*0,
,88*0,
,032*0
,32*0,
,39*0,
,286*0
,032*0

-

o

,005

,002

02

04

,003

02

04

,002

02

02

,008

,002

,0088*0,0003

,026*0
,066*0
,055*0
,095*0
,080*0
,103*0

,002

,003

,003

,006

,005

,006

•

Orgânico DissoiL
Ferro

D0C*a
(mg/l)

12*2
13*2
10., 0*0,

1

3

1

1

3

8

6

6

36

8

6

3

2

2

0

1

1

1

, 6 *0 ,
, 8 * 0 ,
,6 *0 ,
,5 *0 ,

-

, 8 *0 ,
,2 *0 ,
,1 *0 ,
,o*o,
. -

, 7 *0 ,
,1 *0 ,

,4 *0 ,
,2 *0 ,
,6 *0 ,
,0 *0 ,
,8 *0 ,

• 1*0,
,7 *0 ,
,0 *0 ,

2

2

4

2

2

2

2

2

5

8

5

2

9

4

4

2

2

2

2

VOLUME

4,0*0,2
3,8*0,2
4,l±0,2
10,0
14,7
10,0
10,0
19,5
6,6*0,3
5,83
5,0*0,2
5,00
10,0
3 ,5

4 , 0

-

18,0*0,9

10,5
9 ,5

10,0
10,0
10,0
10,0
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Tabela 4 . 3

AMOSTRA

7i 2 2 1

GW 1 9 1

GW 1 9 2

GW 1 9 5

OI 2 0 5

GW 2 0 6

GW 2 0 9

GW 2 1 0

GW 2 1 5

GW 2 1 7

GW 2 2 0

GW 1 9 0

GW 1 9 3

GW 1 9 6

GW 2 0 8

GW 2 1 8

GW 2 1 9

GW 2 2 2

A

A

A

A

A

•

A

A

A

A

: (cont

LOCAL

poço

poço

poço

poço
poço

poço

poço

poço

poço

POfrO

poço

poço

poço

poço

poço

poço

poço

poço

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

- 92 -

0

Th-232* o

( V 3/1)

0,16-0,08

< L c
< L c

< LC

< Lc

0,90-0,07
< L c
< Lc
K L c
< LD
3,0*0,2
0,19*0,03
0,09*0,03
0,14*0,03

Th-228* o

(Bq/1)

0,046*0,003

0,78*0,04
1,25*0,06
1,22*0,06
0,26*0,04
0,49*0,03
0,81*0,04
1,36*0,07
0,69*0,04
1,62*0,08
0,81*0,04
0,090*0,004
0,151*0,008
0,30*0,02
0,021*0,001
0,064*0,004
0,027*0,002
0,130*0,009

•

DOC* o

(mg/l)

2,0*0,2
2,5*0,5
1,4*0,3

-

1,9*0,2
1,5*0,2
2,2*0,2
1,9*0,2
1,5*0,2
1,6*0,2
2,6*0,2
2,5*0,8
1,9*0,3

1,8*0,2
1,1*0,2
:,5*0,2
2,3*0,2

-

VOLUME

( * )

10,0
5,0*0,2
5,80

7,88
5,00
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9 , 5

7,72
10,0
10,0
10,0
10,5

Notas:
a) A incerteza dos

valor diferente,

volumes e de 0,01$, exceto quando explicitado um

b) - nao analisado
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teor de torio foi atribuído à concentração elevada de carbona-

to (18 g/l ) . Hoffett & Tellier (1978) encontraram valores en-

tre 110 e 38530 ug/l de Th-232 em águas subterrâneas, numa

área contendo rejeitos da purificação de urânio; a causa des-

tas altas concentrações foi a presença de ácido sulfúrico no

rejeito radioativo, que contaminou as águas subterrâneas, tranjs

portando consigo o tório.

Os altos teores de Th-232 (até 22,6 py/l ) encontrados

por Vale (1982) em águas superficiais do Morro do Ferro - e

confirmados neste trabalho - situam-se entre os maiores já pu-

blicados para este elemento em águas naturais. Verifica-se uma

nítida diferença entre os teores de Th-232 (tab. 4.3) nas amos

trás da galeria e trincheira de um lado, e nas amostras dos

poços, do outro lado. Os valores elevados de tório nas águas

da galeria e da trincheira podem ser atribuídos a duas causas:

a) estes pontos de coleta localizam-se na região mais

"quente" do Morro do Ferro,.como pode ser verificado

pela concentração de Th-232 (0,83j£) na amostra de

solo MF 1 (tab.4.4), coletada próximo à trincheira.

A alta concentração de torio no solo ou sedimento po_

de contribuir para a concentração elevada deste ele-

mento nas águas. No entanto, os sedimentos do poço 5

(tab. 4.4) também apresentam altos teores de Th-232

(0,16-0,40%), sem que nas águas deste poço sejam en-

contrados teores semelhantes aos da trincheira e da

galeria.

b) os teores de carbono orgânico dissolvido (OOC)de a^
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gumas amostras da trincheira e da galeria com altas

concentrações de Th-232 (tab.4.3) são bem superiores

ao teor médio de OQC encontrado nos poços. A partici

pação de complexantes orgânicos na solubilizaçao do

tórin pode explicar a discrepância entre os teores de

torio nas amostras subterrâneas e superficiais da rs

giao "quente" do Morro do Ferro, conforme será nos -

trado na seção 4.3.

; As atividades especificas de Th-228 nas águas apresen-

tam - de um local para outro - variações na ordem de grandeza,

de modo semelhante ao que ocorre com os teores de Th-232. As

razões isotópicas Th-228/Th-232 variam de algumas unidades até

algumas centenas, estando em geral na casa das dezenas. Este

grande desequilíbrio é proveniente da transmutação do Ra-228

(dissolvido na água) em Th-228, através das reações de desinte_

graçao:

Ra - 228 f > Ac - 228 * Th-228 (4.2)

5,75a 6,13h

4.2.2. Análises de Torio em Sedimentos e Solos

As análises dos sedimentos (tab.4.4) mostram uma signi-

ficativa diferença entre os teores de torio nos diversos lo-

cais. 0 poço 5 apresenta as maiores concentrações ds Th-232 e

Th-228, assim como as maiores razões isotópicas entre estes

dois nuclídeos. As amostras do poço 6 apresentam teores de to-

rio numa ordem de grandeza menores que as do poço 5, e são se-
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Tabela 4.4: Teores de Th-232 e Th-228 e razões isotópicas
(Th-228/Th-232) nos sedimentos e solos do Mo£
ro do Ferro ( - = não analisado)

AMOSTRA LOCAL T h - 2 3 2 * 9 T h - 2 2 8 * o

(Bq /g )

RAZÃO ISOTÓPICA * o

5U 511 R

5W 512 R

Stf 513 R

01 188 R

I » 194 R

511 197 R

W 211 R

W 191 R

W 215 R

CU 217 R

ZU 220 R

SW 193 R

CW 196 R

CW 218 R

SW 219 R

«F 1

:ir 2

nr 3

pântano

pântano

pâ Titã no

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 6

poço 6

poço 6

poço 6

trincheira
(solo)

poço 2
(solo)

poço 9
(solo)

0,0048*0,0003

0,0035-0,0002
0,0062*0,0008
0v019-0,002
0,011*0,00?

0,024*0,002
0,032*0,002
0,21-0,01

0,040*0,002
0,29*0,07
0,16*0,04

0,026*0,002
0,034*0,003
0,036*0,002

0,035*0,002

0,83*0,05

0,36*0,02

0,27*0,02

0,20*0,01

0,33*0,01
0,33*0,04

i,2G*0,06
1,88*0,07
1,66*0,02
5,37*0,09
60,6*0,9
33,0*0,3
128*1
67,9*0,8
2,82*0,08
2,3*0,1
6,4-0,1
5,4*0,1

1,0*0,1

2,4*0,2
1,4*0,2
1,5*0,2
3,9*0,4
1,7*0,1
3,9*0,2
7,0*0,3
20*1
11*3
10*3

2,5*0,2
1,6*0,2
4,7*0,3
3,7*0,2
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guidas de perto pelas do poço 2. As amostras do pântano repre-

sentam um local bem distante do corpo do ninerio e a l i os teo-

res de tório são relativamente ^aixos e as razões isotópicas

Th-228/Th-232 se aproximam da unidade.

Na tabela 4.4 também se encontram os teores de Th-232

de três amostras de solo, coletadas com a finalidade de r e a l i -

zar experiências complement a res no laboratório da PUC/R3;os va_

lores concordam com os apresentados por Lei (1984, p.170) para

os mesmos locais*

4 .3 . Analise de Carbono Orgânico Dissolvido (DQÇ)

Os teores ds carbono orgânico dissolvido nas amostras de

água encontram-se representados na tabela 4 .3 . Pode—se obser -

var que em três locais costumam aparecer teores altos de DOC :

na galeria, na trincheira e no pântano. 0 maior valor da reg i -

ão foi observado no pântano (SW 511, DOC = 36,7 mg/l),enquanto

os menores resultados foram os dos poços. Foi calculado o coe-

f iciente de correlação ( r ) entre os teores de Th-232 e DOC» u-

til izando-se todas as amostras em que foram realizadas ambas

as análises (n = 36) , atribuindo-se o valor zero aos teores de

Th-232 abaixo do l imite de detecção. 0 coeficiente de correla-

ção encontrado (r = 0,373) indica que existe uma probabilidade

entre 95 e 99% de as duas variáveis serem correlacionadas, i s -

to é, o teor de DOC provavelmente influencia a concentração de

Th-232 na água. Este resultado é melhor esclarecido pelos re -

sultados da seção seguinte.
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Qs teores de carbono inorgânico (C^) geralmente foram

muito baixos» variando entre 0,2 e 1,8, con um valor médio de

0,8 mg/l de carbono. N?o foram computadas nesta média as amos-

tras SW 511, SW 512 A e SW 513 A (coletadas no pântano), que a_

presentaram 4,8; 1,9 e 3,6 mg/l de carbono, respectivamente.E^

te teor médio de C- , convertido em teor de carbonato, está na

mesma ordem de grandeza das concentrações de carbonato encon -

trades por Pivetta (1983) nas éguas do córrego Sul.

4 .4 . Análises de TÓrio e Carbono Orgânico Dissolvido nas Fra-

ções da Ultrafi l tração

A tabela 4.5 apresenta os resultados das análises reaU

ZBdas nas frações da u l t r a f i l tração, e a par t i r destes valores

foram construídos diversos gráficos, para f a c i l i t a r a v isua l i -

zação do que ocorre durante a u l t ra f i l t r ação .

Em todas as amostras submetidas à u l t ra f i l t ração foi oj)

servado, em maior ou menor grau, um aumento do teor de DOC nas

frações de PM maior que 1000. En muitas delas este fenômeno

foi acompanha Jo pelo a pareci isente ou pela intensificação da

cor (amarela ou marrom) no concentrado. Isto é uma demonstra-

ção de que todas as amostras u l t ra f i l t radas continham compos-

tos húmicos. Em relação ao Th-232 também é observado um aumen-

to da concentração nas fraçoea de PM maior que 1000, porém só

fo i pôs-fvel comprovar isto em poucas amostras, por dois meti-

vos:

a) em geral o fator de concentração foi insuficiente p£
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Tabela 4.5: Teores de tório e de carbono orgânico dissolvido

(OOC) nas frações da ultrafiltração

-

CÓDIGO

-

GA 1C

GA I D

CA I E

CA 2B

GA 2C

GA 2 0 •

GA 2E

CA 3B

, GA 3C

GA 3 0

, CA 3E

GA 5B

GA 5C

GA 3D

GA 5E

TR I B

TR l C

TR I D

TR I E

SW 490B

SW 490C

SW 4 9 0 0

SW 490E

SW 512B

SW 512C

SW 5 1 2 0

SW 512E

LOCAL

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
trincheira
pântano
pântano
pântano
pântano

Th-232 t o

( ug/i)

172*6
82*4
12*1

< L D
261*10
205*9

< L C
0,38*0,06
168*7
138*9

< L D
< L C
< L C
< L D
< L C
< L D

40*6
4,3*1,5

0,09*0,03

11-2
87*11

0,08*0,04
< LD
< LD
< L D
<LD

Th-228 ± o
(Bq/1)

20,0*0,3
14,0*0,2
1,06*0,02
0,115*0,006
32,2*0,4
32,0*0,4
7,5*0,3
0,120*0,006
21,0*0,3
21,1*0,3
0,93*0,03
0,054*0,003
0,28*0,02
0,29*0,02
0,43*0,02
0,017*0,006
5,0*0,1
5,1*0,1
1,96*0,06
0,067*0,03
0,39*0,02
1,53*0,05
6,6*0,6
0,16*0,02
11,5*0,7
0,84*0,04
0,47*0,02
0,018*0,05

DOC * O

(«9/1)

62*6.
92*3
68*3
5,5*0,7
ill±3
201*8
163*2
11*3

96,5*0,4
258*3

98*2
5,7*0,3

7,0*0,4
5,5*0,4
15,5*0,9

a)

18,1*0,9
56*2
37,0*0,6

a)
11,6*0,3
21*2
223*3
6,0*0,2
56,4*0,2
12,2*0,3
66,2*0,6
5,9*0,2

VOL.DA FRAÇÃ

( * ) b )

0,393
0,322
0,408
8,2*0,4
0,295
0,310
0,145
10,2*0,5
0,305
0,29*0,01

0,237
10,3*0,5
0,260
0,275
0,275
9,57
0,166
0,332
0,330
10,07
0,270
0,150
0,10*0,01
6,7É
0,023*0,001
0,250
0,270
8,96

•
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T»b«la 4.5 (cont.)

CÓDIGO

SW 5130*)

SW 513E

GU 207D

GU 211D

GU 211E

GU 2130

GU 213E

GU 216D

GU 216E

GU 221D

GU 221E

GU 2230

GU 223E

PZ 5B

FZ 5C

PZ 5D

PZ 5E

GW 210D

GW 215D

GW 215E

GW 2170

GW 217E

GW 220D

GW 220E

GW 208B

GW 208C

GW 208D

GW 208E

GW 2 1 8 0

GW 218E

LOCAL

pântano
pântano
poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 3

poço 3

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 5

poço 6

poço 6

poço 6

poço 6

poço 6

poço 6

Th-232 ± o
(Mg/1)

< 4K 4
< 4
< 4

0,18-0,04

< 4
< 4

0,04-0,02

< 4
< 4
< 4
< 4
< 4
< 4
K 4
< 4
< 4
< 4
< 4
< 4

0,08-0,03

< 4
* 4

36*4

* 4
« >•(,

* Lc

Th-228 i o
(Bq/1)

2,8*0,1
0,19*0,01
1,27*0,04
0,94*0,04
0,072*0,005
0,17*0,02
0,026*0,002
1,18*0,04
0,17*0,01
0,92*0,04
0,070*0,004
0,92*0,07
0,155*0,009
5,9*0,4
12,5*0,3
0,89*0,03
0,249*0,006
7,9*0,3
11*1
0,119*0,007
9,3*0,3
0,43*0,02
3,2*0,1
0,23*0,01
0,875*0,08
0,31*0,02
0,96*0,04
0,27*0,02
2,2*0,1
0,038*0,006

00 C ± o
(•g/i)

40*1
-

18*1
6,1*0,2

-

12,4*0,3
-

11,8*0,1
-

8,5*0,2
-

14,3*0,2
-

10*2
41*2
18,2*0,7
6*2

6,8*0,2
8,6*0,2

-

13,7*0,1
-

14,2*0,3
-

3,9*0,2
5,4*0,2
15*1

a )

27,1*0,3
-

VOU DA FRACO
( * )

0,285
8,01
0,260
0,270
6,40
0,235
9 , 8

0,275
9 , 9

0,300
8 , 0

0,30
7,01
0,019*0,001
0,290
0,280
4,46
0,220
0,290
9,61
0,260 _
9,04
0,280
9,42
0r25*0,01
0,25*0,01
0,234
6,75
0,230
5,77



Tabela 4.5 (cont.)

CÓDIGO

GW

GW

GW

2190

219E

222D

LOCAL

poço 6

poço 6

poço 6

Th-232±o

< LD

< L 0

c LD

Th-228 ± o

(Bq/1)

0,60*0,03

0,049*0,003

0,44*0,22

1
DOC * o

(•9/1)

7,9±0,2

- .

7,2*0,2

V

0

9

0

OU DA FRAÇÃO

,300

•2

,290

Motas: a) Nestas frações de ul t raf i l t raçao (GA 5E, TR IE a GW 208E)

foram encontrados teores de 00C superiores aos das amos -

trás originais correspondentes (GA 5A, TR IA e GW 206A) o

que faz supor que houve uma contaminação durante a u l ' r a -

f i l t ração; por isso estes valores foram descartados.

b) A incerte: a dos volumes é de 0,Úl£, exceto quando explicit

tado um valor diferente.

c) Amostras que possuem frações de 8 até C foram f i l t radas

em cascata, isto é, o f i l t rado da membrana XM-300 fo i f i l^

trado novamente na membrana PM-10, e assim por diante.

d) Amostras que só têm as frações D e Z foram f i l t radas ape-

nas na membrana Y!1-2.



^ ^ * ^ ^ ^ ^^v ^ ^ ^ ^ ^ ^ •^•^h^^^k^^ ^^^^b ^B^^^^^^^^^fc^^^b ^k _^^.^k^^^_K^ .^hA

ra aJtevar a cone an tração do Th-232 ata a ei «a do l i a i -

ta da detecção da espectroscopia a ;

b) nas aaostras COB a l ta razão isotópica Th-228/Th-232 ,

a cauda do pico da Th-228 ancobriu o pico da Th-232

no aspactro a • iapedindo sua datarainação.

Os resultados da u l t ra f i l t ração da ««ostra GA-1 astão

raprasantados graficaaanta na Figura 4 . 1 f tanto aa valor as abs£

lutos ( f i g . 4.1a) COBO aa parcantagans em ralação ao tota l acu-

aulado nas divarsas frações. As parcantagens da Th-232, Th-228

a DOC aai cada fração foraa calculados pala fóraula:

X i V i

Percentage» de X. a x 1 Q 0 ( 4 3 )

B

onda

á o volume da fração i

* o teor de X na fração i



Figura 4 . 1 : Dis t r ibu ição de Th-232, Th-228 e DOC nas frações
de u l t r a f i l t r a ç â o da amostra de GA 1
a) concentrações; b) percentagens ( v . e q . 4.3)
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f 0 primeiro gráfico (fig. 4.1a) permite visualizar o sig
• j • *

nif icativo fator de concentração obtido pela ultrafiltraçao da

> amostra GA-1 (galeria) com as maiores concentrações sendo atin

7 gidas na fração B; o segundo gráfico ( f ig . 4.1b) mostra que a

naior parte do tório e do DOC está contida nas frações de PM

Maior que 1000.

Na ultrafiltraçao desta amostra (e das amostras CA 2 f

i GA 3 , TR 1 e PZ 5) foi empregada a membrana UM-10 para concen-

I trar os compostos de PM acima de 10 000. De acordo com experi-

' ências de Aiken (1984) esta membrana retém uma parte de compoŝ

' tos de PM menor que 10 000. Por isso, nas ultrafilt rações se-
j

guintes, a membrana UM-10 foi substituída pela Ptf-10, que apre_

senta um limite de exclusão mais preciso.

As : figuras 4.2 e 4.3 mostram que as distribuições per-

centuais de Th-232, Th-228 e DOC nas amostras GA 2 e GA 3 são

semelhantes à da amostra GA 1 (f ig. 4.1b). Isto já era espera-

do , pois trata-se de três amostras coletadas no mesmo dia e

loca l ; assim pode-se verificar a reprodutividade da técnica de

ultrafi l tração.

A amostra TR 1 (trincheira) está representada na figura

4 .4 , sob a forma de concentrações de Th-232, Th-228 e DOC(fig.

4.4a) e de distribuição percentual (f ig. 4.4b). Nesta,assim c£

no nas amostras GA 1, GA 2 e GA 3, o Th-232 e o Th-228 estão

contidos principalmente nas frações de PM maior que 1000. 0

comportamento úa amostra SW 490 (f ig . 4.5) - também da trin -

cheira - é um pouco diferente: Th-228 e DOC estão contidos
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Figura 4.2: Distribuição percentual de Th-232, Th-228 e DOC
nas frações de ultrafiltraçao da amostra GA 2
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Figura 4.3í Distribuição percentual de Th-232, Th-228 e DOC
nas frações de ultrafiltraçao da amostra GA 3
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Figura 4.4: Distribuição de Th-232.. Th-228 e DOC nas frações
de ultrafíltração da amostra TR 1
á) em concentrações; b) em percentagens



I

M

M

n

•0

M

«0

3»

eo

so

D

-106-

SW 490

• • ta » IN M*

•• i M* > n

f77
1 C

Th-232
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Figura 4.5: Distribuição percentual de Th-232, Th-228 e DOC

nas frações de u l t raf i l t raçao da amostra SW 490

I.
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principalmente na fração E, enquanto Th-232 se concentra prefe

rencialmente na fração 0* Na amostra P2 5, do poço 5 ( f i g .4 .6 \

Th-228 e DOC estão contidos principalmente na fração E. Por otj :

tro lado, na amostra SW 512, do pântano ( f ig . 4.7)v o Th-228

se acumula nas frações de PM maior que 1000, enquanto o 00C es

tá contido principalmente na fração E. j
í

c) Apesar do desequilíbrio radioativo, é sr-pslhante a

variação das concentrações de Th-232 e Th-228 nas d£

versas frações da ultrafiltração;

d) Cm geral é diferente a variação das concentrações de

Th-232 e DOC nas diversas frações da ultrafiltração;

aparentemente parte do 00C» mas não todo e le , ocasip_

na a retenção de torio nas frações de PM acima de

1000.

Para quantificar a contribuição dos ácidos húmico e fui

viço para a composição do DOC, foi definida uma nova variável,

í

Procurando resumir as informações da tabela 4.5,pode-se i

afirmar que: - j !

i a) Na maior parte das amostras estudadas, tanto o tório

À como o DOC se acumulam predominantemente na fração E

í x ( ca lculados com a u x í l i o da equação 4 . 3 ) ;

I
| . b) Nas amostras com alto teor de DOC (p. ex., GA 1,TR 1

1 e SW 512) uma fração considerável do DOC e a maior

I parte do tório se acumulam nas frações de PM maior

j que 1000; ,
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Figura 4. 6: Distribuição percentual de Th-228 e DOC
nas frações de ultraf i l traçao da amostra PZ 5
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Figura 4.7! Distribuição percentual de Th-228 e DOC
nas frações de ultraf i ltraçao da amostra SW 512
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o"carbono húmico" (Ch). 0 carbono húmico é a soma do DOC preseri

te nas frações de PM naior que 1000 da ultrafi l tração e o seu

teor pode ser calculado pela equação

^ (00C)i x Vt

Teor de Ch(»g/l) r " . (4.4)

' i

a partir dos valores da tabela 4.5. Na tabela 4.6 foram coloca-

dos lado a lado, para comparação, os teores de C^, 00C e Th-232

de diversas amostras. Estes valores foram utilizados para a

construção dos gráficos das figuras 4.9 (Th-232 versus DOC) e

4.10 (Th-232 versus C.). As duas retas são muito semelhantes ,

mas a dispersão dos pontos e bem menor no segundo grafico, como

pode ser verificado através dos coeficientes de correlação (r).

Enquanto na primeira reta encontra-se r=0,788 (20 pontos), na

segunda r=0,925 apesar do Maior numero de pontos experimentais

(2 2 pontos). Este resultado mostra que o aumento do teor de tó-

rio em so.lução está relacionado principalmente com o teor de

compostos orgânicos de PM maior que 1000. - •

Comparando-se os teores de carbono húmico apresentados

nas duas partes da tabela 4.6, observa-se que os vclores das a-

mostras subterrâneas são normalmente inferiores aos tia- amos-

tras de superfície e da galeria, o que também ocorre com os teo

res de carbono orgânico dissolvido. Nao foi verificada nenhuma

tendência sazonal nestes valores.
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Tabela 4.6: Teores da carbono humico (Cn)t carbono orgânico dijs
solvido (DOC) e Th-232 nas amostras util izadas nas
ultr a f i l t rações

a) Águas Subterrâneas

AMOSTRA

PZ 5

GW 207

LW 208

CW 210

GW 211

GW 213

GW 215

GW 216

GW 217

GW 218

GW 219

GW 220

GW 221

GW 223

LOCAL

poço 5

poço 2

poço 6

poço 5

poço 2

poço 2

poço 5

poço 2

poço 5

poço 6

poço 6

poço 5

poço 2

puço 3

(mg/l)

3,4

0,9

0,7

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,4

1,0

0,2

0,4

0,3

0,5

D0C

(-9/1)

9,2

0,8

1.1

1,9

1,1

1,7
1.5

1,0

1,6
1,5

2,3

2,6

2,0

—

Th-232

(V9/1)

K LD
< LD
0,19

« Lc
0,20

0,73

0,90

0,13

< LC
0,09

0,14
< 4
< LC

< Lc

b) Águas Superficiais e da Galeria

GA

GA
GA

TR

SW

GA

SW
SW

1

2
3

1

490

5
512

513

galeria

galeria

galeria

trinchei ra

trincheira

galeria

pântano

pântano

8,2

10,8

11,6

3,1 .

3,9

0,7

2,3

1,4

12

13

10

3
m

3,

8,

6

,8

• 8

1

,4

17

14
15

1,

5,

o,
<
<

4

6

13

LD
LC
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Figura 4.8: Teor de Th-232 na água em função do teor de carbono
orgânico dissolvido (DOC)

?

ousam» mmteo

Figura 4.9? Teor de Th-232 na água em função do teor de carbono
humico(Ch)
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4,5. Distribuição do Torio entre o Sedimento e a Água

i •*

Os resultados apresentados nas seções 4.2 e 4.3 indicam

{ UM aumento do teor de Th-232 em solução, quando ex i s te uma coji

centraçao elevada de 00C nas águas e quando o minério/solo/se-

dinento do local tem alto teor de Th-232. Para veri f icar a i n -

fluência do teor de DOC na distribuição de Th-2"*2 entre o sedi^

mento e a água, foram calculados coeficientes de distribuição

(K.) a partir dos valores das tabelas 4.3 e 4 .4 . 0 coef ic iente

de distribuição é definido como a razão entre as massas de

Th-232 presentes em 1 g de sedimento e em 1 ml de solução, e

sua unidade e ml/g:

[Kd]= WQ/9 ( n o sedimento) m ffll^g ^5^

1 (na solução)

i

1

0 coef ic iente de distribuição e uma grandeza empirica ,

cujo valor depende das condições experimentais.Geralmente o Kd

e determinado no laboratório, agitando-se num frasco uma certa

1 massa de solo ou sedimento em contato com uma solução aquosa

! de composição conhecida, que contem um traçador radioativo do

1 elemento a ser estudado. Para que sejam obtidos resultados coni

j paraveis e reproduziveis, e necessário:

- atingir o equilíbrio de distribuição entre as duas fa

- utilizar uma concentração de traçador suficientemente

baixa, de modo que a solução tenha um comportamento _i

deal;
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- manter fixa a proporção entre o volume de solução e a

massa de sedimento/solo;

I

- conhecer a composição química da solução (pH, concen-

tração de solutos, e t c ) ;

- garantir que o intercâmbio de íons entre as duas fa -

ses seja controlado apenas por fenômenos superficiais

(adsorçao e troca iônica), sem que o cerne do sedimejn

to interf i ra no processo.

)

Outros fatores que favorecem a reprodutividade na deter

mi nação do Kd podem ser encontrados em Ames & Rai (1976,p.230) .

£r.bora nas condições ambientais seja praticamente impossível cqn

t r o l a r todos estes fatores, diversos pesquisadores (p. ex. ,

Rancon, 1973) têm calculado o K_. a partir dos teores de radio nu

clídeos em águas e sedimentos/solos de amostras naturais. Os va

lo res de Kd que se encontram na tabela 4.7 também foram deter nu

nados desta forma.

Embora o número de amostras ainda seja pequeno - pois

ea poucas amostras havia simultaneamente um teor de Th-232 na

égua acima do limite de detecção e uma quantidade de sedimento

suf ic iente para se efetuar uma analise - verifica-se uma tendêri

c i a de os valores de Kd diminuírem em função do aumento da con-

centração de DOC nas águas (v. tab. 4.7 e f i g . 4,11) . Na figura

4 . 1 1 foram incluídos os valores obtidos por Wahlgreen & Orlandj^

n i (1982) pata Th-232 e por Nelson et a i . (1985) para plu-

t o n i o . Fica patente neste gráfico a idêntica tendência dos
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Tabela 4.7: Coeficientes de distribuição (Kd) do Th-232 • teo-

res de carbono orgânico dissolvido (DOC) em aaos •

trás da Morro do Ferro

AMOSTRA

GW 188

GU 194

GW 211

GU 213

GU 216

GU 191

GU 215

GU 196

GW 218

GU 219

SU 511

LOCAL

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 2

poço 5

poço 5

poço 6

poço 6

poço 6

pântano

Kd
(•1/9)

5,8x10*

l,9xlO6

l,6xlO6

3,2xlO5

l,7x!06

l,3xlO7

4,4xlO5

l,2xlO5

4,0xl06

2,5xlO6

l,6x!05

Log Kd

5,76

6,28

6,20

5,51

6,23

7,11

5,64

5,08

6,60

6,40

5,20

DOC

(•9/1)

3,2

2,6

1,1
1,7

1,0

2,5

1,5

1,8

1,5

2,3

37

Tabela 4.8: Composição qualitativa de sedimentos do Morro do

Ferro, analisados por difratometria de raio X ( D:
detectado; ND: não detectado)

AMOSTRA

GW 193R

GW 195R

GW 197R

SW 469R

LOCAL

poço 6

poço 5

poço 2

trincheira

CAOLINITA

D
D

D

0

GIBSITA

ND
ND

D
ND

GOETITA

D
ND

ND

ND

ILITA

D

ND

D

ND
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2
*

r .

DOC (mg/l)

Figura 4.10; Logaritmo dos coeficientes de distribuição (Kd)

de Th-232 e Pu reduzido em função do teor de DOC

na água,

• Th-232; Morro do Ferro; tabela 4.8

O Torio; lagos norte-americanos;Wahlgreen

& Qrlandini (1982)

-|- plutônio reduzido (Pu + e Pu ); lagos e rics

norte-americanos; Nelson et ai. (1985)
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tres grupos de resultados, a despeito de se tratar de dois e l e -

mentos diferentes. Outra observação importante é que, à medida

ea que aunenta o teor de OOC» os coef ic ientes de distribuição di

•inuen inicialmente de forma acentuada, para depois atingir ura

valor l imite (10 -10 ) ; este comportamento foi confirmado em ex

periências no laboratório (seção 5 . 3 ) .

Existe uma oscilação relativamente grands nos valores de

i Kd *" a i B O s t r a s c o m teor de DOC aproximadamente iguais (tab. 4.7

e f í g . 4 .11) . Podem ser mencionadas algumas poss íveis causas pa_

j TB estas observações:

a) Como as amostras foram coletadas em diferentes l o -

ca i s , não se pode excluir a possibilidade de que a

variação na composição dos principais constituintes

minerais do sedimento influencie o K .̂ RealmemBnte.a

análise de diversos sedimentos por difratometria de

raios X ( fe i ta no Departamento de Metalurgia da PUC/

RJ), revelou a presença de quatro minerais ( cao l in i -

ta , g ibs i ta , goetita e i l i t a ) , dos quais apenas a ca

o l in i ta estava presente em todas as amostras ( tab .

b) Nem todo torio presente nos sedimantos está disponí-

vel para ser intercambiado com a soluçao,e esta qua£

tidade provavelmente varia, de acordo com a origem

do sedimento;

c) t desconhecida a proporção entre a massa de sedimento

e o volume de água que estão em equi l íbr io , sendo pro_
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vavel que esta proporção varie de uma amostra para

outra.

, d) í possível que em algumas amostras não tenha sido a-

' tingido o equilíbrio entre as duas fases, pois a per

meabilidade hidráulica de alguns pontos de amostra -

.gem do Morro do Ferro é muito alta (IPT, 1984).

Apesar da oscilação nos valores de Kd, os resultados do

| Morro do Ferro são adequados para uma comparação com outros re-

i sultados da literatura, e confirmam a similaridade de comporta-

mento do torio e do plutonio reduzido em amostras ambientais.

í
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5 . EXPERIÊNCIAS COMPLEMENTARES

KFMOUÇAO. £M UM SÔ U t M K M . UM
sono FORNtotoA KLO met, M M MCUHMI
irmzc
SCM QUM.QUÈR »1U>H> fit LUCM «HS
00 «T . «t. I • H.

i

5 .1 . Isolamento e Caracterização de Ácido Humico na Água da

Galeria

Para comprovar que os altos teores de DOC de algumas a-

mostras estão relacionados com a presença de compostos húmicos,

f o i isolado o ácido humico presente em uma amostra da galeria

(GA 4). Esta amostra fo i f i l t rada novamente em membrana de

0,45 ym e em seguida concentrada em membrana Amicon XM 300 ( l i

mite de exclusão em peso molscular 300 000). Partindo-se de um

volume i n i c i a l de 15,5 l fo i obtido um concentrado de aproxima

damente 300 ml. 0 concentrado fo i acidulado com HCl 37% até

pH 10, e, apôs a deposição do precipitado no fundo do becher ,

a maior parte do sobrenadante foi retirada com uma pipeta. A

suspensão restante fo i transferida para um tubo de centrífuga

de 50 ml e centrifugada por meia hora a 2000 rpm. Nesta fase o

precipitado tinha um aspecto pas toso. A purificação fo i r e a l i -

zada, dissolvendo-se o precipitado em NaOH 0,5N e reprecipitaj i

do-o pela adiçl de HCl 37%, até pH 10 . 0 precipitado f o i

centrifugado por meia hora a 2000 rpm e o sobrenadante r e t i r a -

do com auxíl io de uma pipeta. Lavou-se diversas vezes o prec i -

pitado com água desionizada, ate a ausência de cloretos na a* -

gua de lavagem. 0 tubo de centrífuga, contendo o precipitado ú

mi do, fo i colocado num dessecador com cloreto de cálcio anidro,

ate a secagem completa. Foram obtidos 31 mg de ácido humico ,

sob a forma de pequenos cr istais negros, posteriormente carac-

terizados pela análise elementar de C, H e N e pelo espectro
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de absorção no infravermelho.

A analise elementar,realizada num anal sador de C, H e

N do Centro de Pesquisas da Petrobrás, forneceu os seguintes

resultados para o ácido húmico: 54,2% de carbono; 5,556 de hi -

drogenio e 3,5% de nitrogênio. Supondo-se que o teor de enxo -

fre seja pequeno (conf. tab. 2.1)v o teor de oxigênio pode ser

estimado subtraindo-se de 100 a soma dos teores de C, H e N, o

que fornece 37%. 0 resultado desta análise se enquadra bem com

•a composição do ácido húmico do solo (tab. 2.1).

0 espectro de absorção no infra-vermelho (fig. 5.1) foi

xfeito no Instituto de Química da UFR3, usando-se a técnica da

pastilha de KCl , numa concentraçãj de 2%. 0 espectro concorda

exatamente com o espectro de AH apresentado na figura 2.6. í

de se notar especialmente o pico bem acentuado em 2925 cm (es

tiramento de C-H alifatico) e a proporção entre as bandas em

1600 e 1700 cm" , que servem para diferenciar os espectros

de AH B AF.

4000 3000 2000 (600

N» OE ONDA (cm*')

1200

Figura 5.1: Espectro de absorção no infra-vermelho do ácido hú

mico isolado da amostra GA 4 (pastilha de KCl ;con

centração: 2%),
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•' Visando observar o comportamento do torio durante a pre

cipitação do ácido húmico, alíquotas das frações GA 38 e GA 3C
1 (v . tab. 4.5) foram aciduladas até pH 10, com HC1 37JC e em SJB

] guida centrifugadas por meia hora a 2000 rpm. Os sobrenadantes

- contendo ácido fúlvico - foram cuidadosamente transferidos pa

ra outro recipiente, com auxíl io de uma pipeta. A analise de

Th-232 nos precipitados e sobrenadantes revelou que na fração

GA 38 a proporção de Th-232 precipitado para Th-232 em solução

. , á de 3 ,0 :1 ,0 , enquanto na fração GA 3c é de 1,3:1,0 .
I
; 0 fato de se encontrar mais da metade do Th-232 associa

do com o AH precipitado, demonstra a capacidade do AH de r e t i -

| rar o tório de solução (por coprecipitaçao, oclusão, ou por OJJ

\ tros mecanismos) mesmo em presença de outros complexantes e f i -

j cientes, como o ácido fúlvico.

1 5.2. Distribuição de Torio entre o Sedimento e a Água: Experi-
!

ências de Laboratório

Esta série de experiências teve por finalidade compro-

var no laboratório a influência do teor de AH sobre a solubili^

dade de tório e sobre o coeficiente de distribuição (conf. se-

ções 4.3 e 4.5). Estes testes consistiram essencialmente em a-

gitar num frasco plástico uma massa conhecida de sedimento jun

tamente com 10 mx de solução de AH contendo traçador de Th-232;

antes de as duas fases serem misturadas, o pH da solução foi

ajustado no valor desejado por meio de solução de NaOH. Nao fo

ram utilizadas soluções-tampão para o ajuste do pH, para evi-

tar introduzir no meio outros ligantes que iriam dificultar a
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avaliação dos resultados. Para reproduzir da melhor forma pos-

sível as condições ambientais, em vez de água utilizou-se a

fração GA 4E para preparar as soluções de AH. Nesta fração,que

contem os compostos de PM menor que 1 000 da amostra GA 4 (da

galeria), o pH e a concentração de ions inorgânicos devem ser

idênticos aos valores da amostra original; uma analise típica

da água da galeria encontra-se na tabela 5.1.

A agitação dos frascos foi realizada numa mesa vibrató-

ria. Apôs a agitação os frascos foram centrifugados e do sobre

nadante foram pipetados 8 ml para medição da taxa de contagem

'do Th-234 por espectroscopia y . As taxas obtidas faram multi-

pJiçadas pelo fator 1,25, para -e corrigir o resultado de 8 pa

ra 10 ml.

Na maioria dos testes foi utilizado um sedimento compojs

to a partir de diversas amostras do poço 6 (PZ 6R), cujos teo-

res de Th-232 oscilam entre 0,026 e 0,036/6. No preparo das so-

luçÕes de AH foi empregado o ácido húmico Aldrich, de grau téc

nico.

5.2.1. Testes Preliminares

A proporção adequada entre a massa de sedimento e o vo-

lume de solução foi determinada por tentativas. Inicialmente

foram equilibrados 100 mg de sedimento com 10 ml de solução de

' AH 10 mg/l , contendo traçador de Th-234 e com o pH ajustado

em 5,0. Observou-se que todo traçador foi adsorvido pelo sedi-

mento. Tentou-se manter o tório em solução, aumentando-se a
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Tabela 5.1: Análise típica da água da galeria (extraído

Pivetta, 1983)

de

ELEMENTO OU

ION

Na

K

Mg

Ca

Al

* Si

Mn

Fe

F"

P 0 4 3 "

so4
2"

TEOR ( jig/.

MAIO/82

330

3000

120

3400

100

300

80

40

240

10,4

560

1 )

NOV/81

520

460

271

4415

51

814

168

25

230

601,4

22
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concentração do AH de 10 para 50 mg/l , porém o resultado foi

o mesmo: neste caso, como a solução era originalmente colori -

da, pôde-se observar que o próprio AH estava sendo adsorvido .

Visando a manter a concentração de AH numa faixa compatível com

as amostras ambientais experimentou-se diminuir a massa de s£

dimento para 10 mg, fixando-se o teor de AH em 50 mg/l . Nejs

te teste finalmente foi observada uma fração considerável do

traçador no sobrcnadante ( = 80%).

Outra informação importante era o tempo necessário para

se atingir o equilíbrio entre o sedimento e a solução. Um da-

do preliminar, obtido no t e s te anterior, era que o desapareci-

mento da cor da solução de AH 50 mg/l ocorria em poucos minu-

tos . Para observar a variação da atividade do traçador no so -

brenadante em função do tempo, foram colocados em 5 frascos

10 mg de sedimento e 10 ml de solução de ,.H 50 mg/l contendo

traçador de Th-234. Os frascos foram agitados simultaneamente,

retirando-se periodicamente um deles para determinação da taxa

de contagem do Th-234 no sobrenadante. Os resultados destes tes_

tes estão apresentados na tabela 5.1 e na figura 5.2 . No gráfi^

co pode-se observar uma adsorção muito rápida na fase i n i c i a l

do processo ( < 0,5h), seguida de uma etapa mais lenta. Enquari

to a etapa rápida parece estar lioada à adsorção propriamente

dita , a etapa lenta pode ser explicada por e fe i tos de troca i £

nica (troca de Th-234 por cátions presentes em s í t i o s trocado-

res do sedimento) e diluição isotópíca (devida à l ix iviação do

Th-232 presente em quantidade considerável no sedimento). No

intervalo de tempo estudado a curva da figura 5.2 obedece apro
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ximadamsnte a uma equação do tipo

f = 1 - (S.I)

onde f e a fração do traçador no sobrenadante no instants T e

as constantes k e n neste caso assumem os valores k = 0,2 e

n « 5.

A partir desses resultados preliminares decidiu-se em-

pregar a proporção de 10 mg de sedimento para 10 ml de solução,

e um tempo de agitação de 24 horas. Este tempo foi escolhido

porque após 24 horas a variação da atividade no sobrenadante

torna-se muito lenta; desta forma pode-se considerar o tempo

como um parâmetro praticamente indiferente para os resul—

100

70-

§0-

M

TIMFO 0k)

Figura 5.2: Tração de Th-234 no sobrenadante em função do tem-

po (cone. de AH « 50 mg/l; pH * 4,6)
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tados dos testes que serão descritos a seguir. '•'

i.

5.2.2. Influência do pH sobre a distribuição do Th-234 em pre- Y

sença de Ácido Huaico . i • •

. • í '

dade de Th-232 em presença de AH e Ar, mostraram que na faixa .ij1

Os estudos realizados por Means (1982) sobre a solubili^ •>••}

de pH de 6,0 a 9,0, o teor de torio em solução era extremamen- .',}•,

te maior que no ensaio em branco; enquanto isto, na faixa de '

pH da 6,0 a 4,0, AH e Ar tiveram um efeito negativo sobre a
ií '

sol ubi l i da de do torio. Sü

l i
l í

í !

Buscando verificar se este comportamento se reproduz quai

do existe uma fase sólida em contato com a fase liquida, foram

feitos diversos testes, fixando-se a concentração de AH e vari^

ando-se o pH (tab. 5.2 e f ig . 5.3).

Durante o correr da experiência observou-se visualmente

que o sobrenadante do frasco 25 ficou incolor e que no frasco j i'

28 a coloração era menos intensa que nos outros frascos. Isto íj *j

indica que em pH 5,0 ocorre precipitação parcial ou total do \

AH, a qual é acompanhada pela diminuição da fração de tór io ; j

em solução, conforme se observa na f igura 5 . 3 . Em pH acima de ;

~ - r j
6,0 ocorre uma estabilização da fração do traçador em solução. j (

Estes resultados são semelhantes aos de Means (1982).

I
i ,

t
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Tabela 5 . 2 : Fração de Th-234 no sobrenadante em função do tem-
po de agi tação (conc.de AH = 50 mgA ; pH = 4,6)

4

i

FRASCO

N9

7

8

9

10

11

TEMPO DE AGITAÇÃO

(h)

0,5

1,0

2 ,0

4 ,5

72,0

FRAÇÃO DE Th-234 EM SOLUÇÃO

(%)

80 i 1

83 i 1

82 i 1

69,6 i 0,9

54,7 ± 0,8

Tabela 5 . 3 : Fração de Th-234 no sobrenadante em função do pH
(cone . de AH = 50 mg/L )

FRASCO

NC

25

28

26

29

27

PH

2 » *

4,2

6,5

8,2

9,6

FRAÇÃO DE Th-234 EM SOLUÇÃO

(*)

18,4 ± 0,3

55,7 ~ 0,6

61,5 ± 0,6

60,5 - 0,6

63,9 i 0,6
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Figura 5.3: Fração de Th-234 no sobrenadante em função do pH

(cone. de AH = 50 mg/l)

5-

s

40 «0 tO 100 120 140 110

Cone. 4* aeld» fcumlco (ng/1)

Figura 5.4: Logaritmo dos coeficientes de distribuição (Kd) de

Th-234 em função do teor de ácido húmico na solução
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5.2.3. Influência do teor de AH no Sobrenadante sobre a distri

buição do Th-234

Soluções com teores variáveis de AH foram equilibradas

com o sedimento em presença do traçador de Th-234, conforme á

nostrado na tabela 5.4. 0 cálculo do coeficiente de distribui-

ção foi feito de acordo com a equação:

Rl " R2

(5.2)

onde M e M sao respectivamente a massa de sedimento (em gra -

mas) e o volume de solução (em ml) e R, e R2 são as taxas de

contagem do traçador antes e depois da agitação. Considerou—se

neste cálculo que a taxa de contagem no sedimento é igual à di

ferença entre R^ e R«, pois a determinação direta da taxa de

contagem no sedimento provocou leituras incoerentes devido à

diferença de geometria de contagem.

0 frasco nS 15 continha apenas a fração GA 4E (água da

galeria) em equilíbrio com o sedimento; como na ultrafiltraçao

foram retirados os compostos de PM acima de 1000, esta fração

é considerada isenta de AH.

Da mesma forma como foi observado nas amostras do Morro

do Ferro (fig* 4.11)f ocorre uma diminuição do Kd com o aumen-

to do teor de AH. A figura 5.4 apresenta esta relação sob a

forma de um gráfico semi-log. A curva pode ser dividida em
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três seções:

a) até um teor de 10 mg/l de AH o Krf tem um valor in

I
f in i to (todo tori o é adsorvido);

b) entre 10 e 90 «g/1 de AH ocorre uma queda acentuada

no Kd;

] c) acima de 90 mg/l de AH o Krf permanece apróximadamen

te estável .

"i

I A necessidade de se atingir um valor mínimo de AH em sc_

1 lução, para que este comece a influenciar a solubilidade do to

* rio parece indicar que somente depois que a superfície do sed_i

; mento é saturada com AH se inicia a desorção do tório. Oscila-

ções acentuadas nos valores de Kd para soluções com teores a-

i proximadamente iguais de AH podem estar relacionadas com os djl

: ferentes valores de pH, conforme pode ser observado no frasco

i nô 13 (tab. 5 .4 ) .
i

; Outra experiência, que demonstra a influência do teor

j de compostos humicos sobre a distribuição do Th-234, foi fe i ta

] com as frações da ultrafi l traçao da amostra GA 2 (da ga ler ia ) .

i Ao se equilibrar estas soluções com o sedimento, são obtidos co

j ef ic ientes de distribuição que variam inversamente com o teor

I de DOC (tab. 5 .5 ) . A única discrepância nesta tendência é ob-

•à servada no frasco nfi 30 (fração GA 2B) que» apesar de possuir

um teor de DOC menor que o frasco 32, apresenta um Kd também

menor. Este fenômeno é atribuído à maior estabilidade dos com-

plexos AH metal em relação aos complexos AF-metal (v. exemplos
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Tabela 5.4: Coeficientes de distribuição (Krf) de Th-234 em fun

çao do teor de ácido húmxco na solução

FRASCO

15

14

17

18

19

13

. 20

21

28

22

23

24

CONC.OC AH

0

10

12

15

18

20

30

40

50

90

120

150

PH

5,0

5,3

4,2

4,5

4,2

5,7

4,4

4,2

4,2

4,2

4,4

4,2

CD

CD

(7±2)xlQ5

(2,57±O,06)xlO3

(l,2Q±0,05)xl04

(l,81±0,03)xlO2

(l,67-0,03)xl03

(l,54±0,03)xl03

(7,2ÍO,4)xl02

(l,6-0fl)xl0
2

(1,3-0,l)xlO2

(l,ei0,l)xl0
2

log Kd

-

-

5,85

3,41

4,08

2,26

3,23

3,18

2,86

2,20

2,11

2,26

I t

I

í
I
!



Tabela 5,5: Coeficientes de distribuição ( K j de Th-234 em função do teor de carbono orgânico
dissolvido (DOC) nas frações da ultrafiltraçao - •

FRASCO NO

33

30

32

31

FRAÇÃO DA
(DA ULTRAFILTRAÇAO)

GA 2E

GA 2B

GA 2D

GA 2C

DOC
(mg/1)

11

111
163

201

PH

5,0

5,1
5,0

4,5

Kd * cr
(ml/g)

(4,0±0,3)xlQ*

(2,l±O,l)xlO2

(3,2±O,l)xlO2

(9,4Í0,8)xl01

log Kd

4,60

2,32

2,51

1,97

Tabela 5 .6 : Fração de Th-234 no sobrenadante em função do teor de Th-232 no sedimento
(cone. de AH « 50 mg/l )

FRASCO Nfi

38

34

35

37

36

ORIGEM DO

poço

poço

poço

poço

poço

SEDIMENTO

2
6

5

5
5

Th-232

0,0036

0,026

o,
o,
o,

NO SEDIMENTO
(*)

- 0,032

- 0,036

040
16
29

pH

5,4
5,2

5,1
5,2
4,9

FRAÇÃO DO Th-234 EM

67,3 - 0,8

67,6 - 0,8

57,8 * 0,7

65,4 i 0,8

56,8 i 0,7

SOLUÇÃO
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do Al, Ca, Cu e Zn na tab. 2.4): nas frações GA 3B e GA 3c uma

parte considerável do DOC e devida ao AH (v. seção 5.2), en-

; quanto na fração GA 3D o DOC pode ser atribuído quase exclusi-

j vãmente ao AF; por isso, apesar da fração GA 36 conter menos

DOC» maior proporção do Th-234 é mantida em solução, ocasionan

' do um menor valor de KJ.
• d

i
i Comparando-se os valores de Krf obtidos nas experiências

< de laboratório (Kd - 1 0 - 10 ) com os valores obtidos nas á- .

guas subterrâneas do Morro do Ferro (Kd = 10 - 10 ; tab.4.7) ,

ver i f ica-se que os valores de K_. nos sistemas naturais são de

* 100 a 1000 vezes maiores - para a mesma concentração de DOC -

que os valores obtidos com o traçador de Th-234 no laboratór io.

Nao foi possível determinar exatamente qual a causa desta di fe

rença, mas se pode supor que a concentração de tor io no cerne

do sedimento representa um papel destacado neste comportamen- |

to . 0 Kd para os sistemas naturais e calculado a par t i r das i

concentrações de Th-232 encontradas nos sedimentos e nas águas

em contato com os mesmos. Desta forma não é possível d iscr imi - ;

nar entre a fração do elemento adsorvido a par t i r das águas e •

a fração contida na própria matriz do material particulado.Nas

experiências de laboratório, por outro lado, mede-se a diininui

ção da atividade do traçador, que é devida basicamente à sua
i

adsorção pelo sedimento. j

I
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5.2.4. Influencia do teor de Th-232 no sedimento sobre a dis -

tribuição de Th-234

' ' • > ! •

Esta experiência teve por objetivo verificar se a varia .,

ção do teor de Th-232 no sedimento influi sobre a fração de

Th-234 que permanece em solução* Para isto, em cinco frascos

foram colocados diferentes sedimentos, juntamente com solução

de AH 50 mg/1 contendo traçador de Tt-234. Após a agitação , jj

foi determinada a fração do traçador no sobrenadante. Os resu_l : '

tadosv que se encontram dispostos na tabela 5.6, mostram que ji
I

nao existe correlação entre o teor de Th-232 no sedimento e a l

ca ionica, e t c ) .

fração do traçador no sobrenadante. A variação nos resultados l ;

pode ter sido ocasionada pelos diferentes valores de pH das S£ j '>

luçoes, pois se observa que exatamente os dois frascos com as l
i.

menores frações de Th-234 no sobrenadante (nS 35 e 36) sao os

de pH mais baixo. A conclusão que pode ser tirada desta experi

encia é que o Th-232 presente no cerne cb serf/nento nab particip a dos

fenômenos que ocorrem na superfície, do sedimento (adsorçao,trjo

il
t !

ir
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6. CONCLUSÕES

Entre as diversas técnicas analíticas mencionadas neste

trabalho merece ser comentada a utilização de três delas em

particular: a espectroscopia o , a análise de OOC e a ultrafil^

tração. A espectroscopia a mostrou ser uma técnica adequada

para a determinação de torio em solos e sedimentos do Morro do

Ferro. Para a análise de tório em águas ela é um pouco limita-

da: em diversas amostras, a interferência provocada pela gran-

de atividade do Th-226 impossibilitou a determinação do Th-232.

Esta deficiência sera corrigida através da determinação de tó-

rio por um método com limite de detecção mais baixo, como por

exemplo a analise por traços de fissão. A ultrafiltraçao cum-

priu os seus objetivos de fracionar e concentrar os compostos

orgânicos, embora persista a dúvida sobre os pesos moleculares

reais das frações separadas. Com auxílio da ultrafiltraçao foi

possível isolar e caracterizar o ácido humico da água da gale-

ria. £ importante mencionar que o AH só foi encontrado em qran.

de quantidade nas frações concentradas nas membranas com limi-

te de exclusão em 10.000 (UM 10) e 300.000 (XM 300). A análise

de DOC utilizando o analisador de carbono Beckman é um méto-

do rápido, confiável, e que permite determinar baixas concen -

trações ( > 1 mg/l ) em amostras de água.

Nao foram observadas variações sazonais em nenhuma das

análises realizadas (pH, Eh, condutividade, Th-232, Th-228,ca£

bono orgânico, carbono inorgânico e carbono humico), embora e^

ta possibilidade não possa ser excluída sem que um numero mai-

or de amostras seja analisado.



Una das principais conclusões a que se pode chegar com

este trabalho é que o tório é estabilizado em solução pelo áci

do humico, isto e, as concentrações elevadas de tório em águas
i •

da galeria e da trincheira sao ocasionados pela presença de .

compostos húmicos. Foi encontrada uma correlação positiva en-

tre os teores de Th-232 e de carbono humico nas amostras de á- , k .

gua estudadas. Embora outros fatores - como pH e concentração 1 .

de autros ligantes inorgânicos e orgânicos - também possam cori ' ,]•

tribuir para a solubilizaçao do tório, é inegável que os áci - •• '":

dós humico e fúlvico desempenham um papel muito importante nes ; .

te comportamento. A solubilizaçao do tório na interface água- '•

sedimento pode ser explicada através de dois mecanismos princi • !

pais (cf. Wahlgreen & Orlandini, 1982): a) complexação do tó - '-' j
j i .. !

rio com os compostos húmicos solúveis em água e b) competição

entre torio e compostos húmicos pelos sítios de adsorção pre - : •.'

sentes no sedimento. No entanto, esta solubilizaçao só ocorre j j.t ,
i

depois que o teor de DOC supera um valor crítico, que depende

das condições experimentais. Num reduzido numero de amostras de

água, o teor de DOC supera este valor critico, ocasionando um

teor "anormal" de torio em solução.

Outra conclusão importante diz respeito aos teores de

DOC e carbono humico nas águas dos diversos pontos de coleta .

Foram obtidos teores mensuráveis de DOC e carbono humico em t̂o

das as amostras de água analisadas, porém com diferenças entre

os diversos locais: nas águas subterrâneas as concentrações

são muito baixas, enquanto nas águas da galeria, trincheira e

do pântano ocorrem teores capazes de influenciar significativa

!

tf I
í t

: f
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mente a solubilidade do t o r i o . Em diversas amostras submetidas

a ul traf i l tração, observou-se que o Th-228 tem um comportamen-

to semelhante ao do Th-232 no que tange à interação com os com

postos húmicos naturais. Os resultados das anal i s s s de DOC e '

tório indicam que a maior parte dos compostos orgânicos tem

PM < 1.000 e que a fração predominante do tório está l i v r e ou ]

ligada a compostos de PM < 1.000. No entanto, nas amostras com

al to teor de DOC ( > 5 mg/l ) , uma fração considerável do DOC

e a maior parte do tório se acumula nas frações de PM > 1.000.

As experiências de laboratório sobre a distribuição de

tório entre a água e o sedimento em presença de AH mostraram

que: a) em pH baixo o AH prec ip i ta , arrastando consigo o tório

(es te comportamento e exatamente o contrario do que seria espje

rado se nao houvesse interação entre Th e HA); b) era ausência

de AH o tório é totalmente adsorvido pelo sedimento; c) conceri

trações muito baixas de AH são insuf ic ientes para manter o t ó -

rio em solução; d) o próprio AH é adsorvido, se houver quanti-

dade sufic iente de sedimento com boa capacidade de adsorção ;

e) o teor de tório no sedimento tem pouca influência sobre o

coeficiente de distribuição.

Os coef ic ientes de distribuição do Th-232 calculados pa

ra as amostras do Morro do Ferro apresentam resultados seme -

lhantes aos da l iteratura para tório e plutonio em lagos e r i -

os norte-americanos. Também neste trabalho foi verificado que

o aumento do teor de DOC diminui o valor do K_. , conforme des-

cr i to por Wahlgreen & Orlandini (1982)* Util izando-se a analo-

gia entre o plutonio e o t ó r i o , é de se esperar que - com as
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concentrações usuais de AH e» águas subterrâneas - o plutonio

não migre se estiver em contato com um sedimento com grande ca

pacidade de adsorção. Somente para concentrações elevadas de

AH haveria neste caso uma dessorçao do Pu (IV), mas que seria

por outro lado contrabalançada pela redução do Pu (l/l) - mais

solúvel - a Pu (IV). >.

! ;.

Coao já foi mencionado anteriormente, infelizmente não :

foi possível determinar o Th-232 em todas as amostras. Entre - . ;

tanto, as fontes preparadas para a espectroscopia a - nas

quais a interferência de Th-228 impediu a determinação de ? -;

Th-232 - são adequadas para a determinação deste elemento pelo :

Éetodo de traços de fissão, o que será feito num trabalho pos-

terior. 0 fluxograma das análises (fig. 3.A) previu a separa -

ção dos elementos do grupo dos lantamdeos para posterior ana- . '

lise via espectrometria de emissão com ICP, ou outras técni- J ;•

cas. Estas analises também estão planejadas para um trabalho • r

• i

r ,

! V



7. APÊNDICE I

7.1. Preparação do Traçador de Th-234

(adaptado de Goldberg & Koide, 1962) ' ''

7 . 1 . 1 . Preparo da Solução de Urânio:

Pesa-se 30 g de UO, num becher, adicionâ-se 20 «1 de '

HClO. 7OJ6 e aquece-se até a fumegação do HClOA . Leva-se à se

cura e retoma-se com 40 ml de HCL 0* 3M. Uma coluna de vidro ;

(4 mm de diâmetro interno por 150 mm de a l tura , com um reserva • • '

tório de 50 ml) é preenchida com resina cattônica DOUEX 50-X8,

200-400 mesh. A resina é lavada com HQO* 3M e em seguida e-

lui -se a solução de urânio. Guarda-se o eluxdo e descarta-se a -,

resina. Prepara-se nova coluna e repete-se a eluição da solu- .
r

, * »

ção de urânio. Descarta-se a resina e guarrJa-se a ulução de '.' '. >

urânio num frasco plástico por dois meses, no mínimo. ;! ;".|

'• • •
7.1.2 . Separação do Th-234: |. ;

' * • ' • • *. •

Prepara-se nova coluna e repete-se a eluição da solução

de urânio. Retorna-se a solução de urânio para o frasco plast i , .

co. A resina é lavada com cerca de 100 ml de HQ Q, 3M, para ' '

re t i rar o urânio da coluna (ao f inal da lavagem faz-se um tes- * .: f
!' if i

te por fluorimetria ou espectroscopia a , para ver se ainda h • í

há urânio). Esta solução é evaporada até a secura,retomada com :. •

pequena quantidade de Hd 0. 311 e adicionada ao frasco que co£ ( :

tem o urârio. Em seguida, lava-se a resina com 250 ml de j :

f
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HCl 3n para ret irar o HClO.. 0 tório á eluído com 50 ml de

ácido oxálico 0,5M. Testa-se a atividade B das últimas gotas

de eluído, para verif icar se á necessário u t i l i z a r um volume

•aior de eluente.

7 .1 .3 . Preparo da Solução de Th-234:

& solução de tório em meio oxálico, adiciona-se 5 ml de

HNO* 70% e 5 ml de H202 30% e evapora-se até a secura. Em s£

• guida adiciona-se 5 ml de HC104 70% e 5 ml de HNO3 65% e l e -

va-se novamente a secura. Se após este tratamento ainda hbuver

N ácido oxálico não decomposto (presença de cr is ta is brancos

grandes), repete-se a digestão com UNO, - HQ. 0* . 0 resíduo f i

nal á dissolvido em pequeno volume de HNO, 111, de acordo com

a atividade especifica desejada.

Notas:

1) Todos os reagentes utilizados nesta pesquisa são de -

qualidade pro-análise.

2) A separação do Th + e do U02 * á baseada na diferen-

ça das estabilidades dos complexos destes ions com o

ânion CIO." : U02
 + forma um complexo muito estável,

de fórmula U02 (C104)2 , e por isto não á retido na

resina catiônica. Posteriormente a complexação do
•

Th com o ânion C2O. " - com o qual forma um com- |

plexo muito estável - serve para r e t i r a r o Th-234 da '

resina. :
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3) 0 radiososotopo Th-230, presente na solução inicial

de urânio, é separado nas duas primeiras trocas iôni

cas, nao sendo mais formado em quantidades apreciá-

veis devido ao grande tempo de meia-vida do U-234

(Tw2 = 2,446xl05a).

4) 0 i só topo Th-234 (Tj / 2
 s 2 4 » 1 0 d) * gerado pelo deca

Q

imsnto de U-238 (Ti/? - 4,463x10 a ) . De acordo com

estes tempos de meia-vida, em 60 dias o Th-234 já

atinge 82^ de sua atividade no equilíbrio.

7.2. Preparação das Amostras para determinação de Torio por

espectroscopia g

(adaptado de Vale, 1982)

7 .2 .1 . Pré-concentração da Amostra de Água:

A amostra e transferida para um bechsr de vidro que é

colocado sobre uma placa de aquecimento; para cada 1 litro de

amostra adiciona-se 4 ml de HNO, 65?G. Adiciona-se o traça dor

(Th-229 ou Th-234) e evapora-se a amostra até um volume final

de 100-200 ml. Transfere-se a solução concentrada para um be-

cher de teflon e continua-se a evaporação até a secura.

7.2.2. Eliminação de silica e Matéria-Orgânica; Solubilização

do resíduo:

Para decomposição da silica, o resíduo á tratado três
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v e z e s com uma mistura de 5 ml de HF 40% e 5 ml de HNO, 65% ,

l e v a n d o - s e sempre à secura em banho de a r e i a .

Para decompor a matér ia o r g â n i c a , t r a t a - s e o r e s í d u o du

a s vezes com uma mistura de 5 ml de H 20 2 30% e 5ml de HN0-»

65%, l e v a n d o - s e à secura a cada vez (Nota 1 ) .

F inalmente , d i s s o l v e - s e o r e s í d u o em 10 ml de HNQ, lM;
t

esta solução será usada na extração com TOPO. t . I

7.2.3. Abertura da Amostra de Sedimento ou de Solo: j
i

• -j '•!
- !

»

N Pesa-se em balança anal í t ica 0,2-0,5 g do sólido pulve- i

rizado e transfere-se para uma bomba de te f lon . Adiciona - se

20 ml de água regia e 10 ml de HF 40%, tampa-se a bomba e d^i

xa-se num banho de areia em temperatura média por 12 horas* A-

pós o esfriamento, destampa-se a bomba e se aquece à secura. A

eliminação de s i l i ca é fe i ta pela adição de mistura 1:1 de

HNO-i/HF , conforme descrito no item anterior. A eliminação da

matéria orgânica e a decomposição de fluoretos insoluveis ( p.

ex . , LnF )̂ eventualmente presentes é conseguida através do tra

tamento com uma mistura de 5 ml de HNO-j 65% e 5 ml de HCl 0,

70% (2 vezes) , seguida do tratamento com 10 ml da mistura 1:1

de HN0,/H2O2 empregada no item 2 (2 vezes) . Após cada trata -

mento a solução é levada à secura e o resíduo final é dissolvi^

: Í :

do em HNO? lli» '
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7.2.4. Extração com TOPO 0,1 M em Ciclohexano (Nota 2)

Transfere-se a solução ní t r ica (de £ .2 .2 ou 6.2.3) para

um funi l de separação de 125 ml. Adiciona-se 10 ml de TOPO 0,1 M

em ciclohexano. Agita-se por 10 minutos e deixa-se em repouso

por tempo suficiente para uma perfeita separação das fases .

Guarda-se a fase aquosa para a análise de terras raras. Lava -

se a fase orgânica com 10 ml de HNO, 1M, agitando-se por 5 mi-

nutos. A solução de lavagem também é guardada para a análise

de terras raras.

7.2.5. Reextraçâo com H2SO4 0,3M

Adiciona-se à fase orgânica 10 ml de H2SO. Q,3M e agita

se por 10 minutos, recolhendo-se posteriormente a fase aquosa

num erlenmeyer de 50 ml. Repete-se a extração com mais duas

porções de H2S0* 0,3M.

7.2 .6 . Coprecipitação de Tori o:

F i l t ra -se a solução sulfúrica, através de papel de f i l -

tro qual i tat ivo, para um tubo de ensaio de polieti leno com tam

pa rosqueada; o f i l t r o é lavado com pequena quantidade de água

desionizada. Adiciona-se ao tubo de ensaio 100 \ú. de solução

de La 500 ppm e agita-se bem* Adiciona-se 10 gotas de HF, ag_i

tan do bem após a adição de cada gota. Deixa-se o tubo em

so por 30 minutos, imerso em água-fria.
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7 ,2 .7 . Preparação da fonte de

a) Preparação do f i l t r o

Sao uti l izadas membranas de 25 mm de diâmetro, com po-

ros de 0,10 ou 0,20pm . Monta-se o fun i l sobre o kitazato, co

loca-se a membrana sobre e l e , e com o vácuo ligado lava-se o f i l t r o

com 5 ml de etanol absoluto e em seguida com 5 ml de água desi

onizada. Em seguida f i l tram-se duas porções de 5 ml de suspen-

são de fluoreto de lantânio (Nota 3 ) .

b) Filtração

Fi l t ra -se a suspensão contendo ThF./LnF, com o vácuo li^

gado. Lava-se o tubo de ensaio com 5 ml de água e duas gotas

de HF, transferindo-se o líquido para o f u n i l . Em seguida lava

se o tubo 2 vezos com 5 ml de etanol 80% . Sem desligar o va -

cuo, ret i ra-se o f i l t r o que deverá apresentar um aspecto uni -

forme e sem impurezas. Seca-se o f i l t r o - f o n t e sob uma lâmpada

de infra-vermeiho, a uma distância de 15 cm, por 1-2 minutos.

A fonte está pronta para espectroscopia a e fl .

Notas:

1) Às vezes o tratamento com HNO3/H2O2 e insuficiente

para decompor a mataria orgânica. Neste caso e neces_

sário atacar o resíduo com uma mistura de 5 ml de
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HNQ» 65% e 5 ml de HO. 0 . 70%,levar à secura e repe t i r

o tratamento com

3) Preparação da suspensão de ^

1 ml de La 5000 ppm em HC1 0,lM e d i lu ído em 400 ml

de HCl 1M. Adiciona-se lentamente e com agitação

400 ml de HF 40% e completa-se o volume a 500 ml com

HCl 1M. A camada de LaF? depositada sobre a membra-

na serve para obstruir parcialmente os poros, garan-

t indo que o ThFx seja ret ido na super f íc ie e também

que a superf íc ie fique mais homogênea.

2) TOPO e a abreviatura do oxido de t r i ( n - o c t i l ) - fos-

f ina . Na extração, torio e urânio passam para a fase

or gani. ca. Na reextraçâo com tUSO* 0»3M, o torio v<}l

ta para a fase aquòsd, e a maior parte do urânio per_

nanece na fase orgânica. Também são reextraidos z i r - ;
i

cônio, cério e outros íons quadr* 'alentes e 10-20% ;
i

t

. » . í
do urânio. :

i\
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