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RESUMO 

Como contribuição aos estudos hidrogeoquímicos na mina de 

urânio de Poços de Caldas, foi estudada a composição química de 

águas de profundidade, de 4 poços perfurados. 

Foram selecionados e otimizados métodos de análise das 

águas, para determinar os principais anions, em especial aque

les formadores de complexos estáveis con ions de urânio. 

Fluoreto e cloreto foram determinados por potenciometria; 

fosfato, nitrato e silicato por espectrofotometria. Cátions fo

ram determinados por espectrofotometria de absorção atômica, 

emissão em chama e espectroscopia de emissão em plasma de argô-

nio excitado por arco ds corrente contínua (DCP). 

Urânio foi determinado por fluorimetria, estando os teores 

situados entre 3 e 7 ppb, e foram calculadas as distribuições 

do elemento entre as diversas espécies em solução, a partir das 

medidas de pH, Eh, dos teores dos anions e das estabílidades 

dos respectivos complexos. 

De modo geral, ocorre predominância de UO22* complexado com 

fluoreto ape; ar da ocorrência de sulfato em altas concentra

ções, Como as soluções são ácidas, os complexos de fosfato e 

carbonato não predominam. Um aumento de pH fará com que esses 

complexos predominem. 



ABSTRACT 

It was studied the chemical composition of ground water from 

four boreholes as a ~^~*r'buição to the hydrogeochemical 

studies in the Poços de Caldas uranium mining. 

Methods for water analyses were selected and optimized in 

order to determine the main anions, specially the ones which 

form stable complexes with uranium ions. 

Fluoride and chloride were determined by potentiometry; 

phosphate, nitrate and silicate by spectrophotometry. Cations 

were determined by atomic absorption spectrophotometry flame 

emission and argon plasma emission excited by continuous 

current arch (DCP). 

Uranium was determined by fluorimetry with a concentration 

range from 3 to 7 ppb and its distribution calculated among the 

different species into solution through the measures of pH, Eh, 

anion amounts and stability of their respective complexes. 

Generally speaking, UOz** predominated complexed with 

fluoride, despite the high concentration of sulphate. Due to 

the low values of pH, phosphate and carbonate complexes were 

not predominant. An increase in pH would cause the prevalence 

of these complexes. 
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I. INTRODUÇÃO. 

Há vários anos são encontradas evidências relativas a 

existência de regiões de alta radioatividade natural, em áreas 

que afetam grandes populações. 

No Brasil foram detectadas três regiões radioativas: as 

areias monazíticas, no estado do Espirito Santo; as intrusões 

alcalinas nas vizinhanças de Poços de Caldas e as regiões agrí

colas próximas a Araxá. 

Em Guarapari foi iniciado, na década de I960, um projeto 

que contava com a participação dos grupos de pesquisa do Padre 

Thomas L. Cullen (Depto. Fisica/PUC/RJ), do Prof. Eduardo 

Penna Franca (IBF/UFRJT e do Prof. Merril Eisenbud (NeW York 

University) e que visava a determinação da Hose de radiação ex

terna recebida pela população, bem como da dose interna. 

Nesta mesma época, esses grupos já discutiam um novo 

projeto envolvendo o Morro do Ferro como um laboratório radioe-

cológico. Os primeiros estudos objetivavam a determinação das 

taxas de dose externa de radiação e seus efeitos biológicos 

sobre a flora e a fauna. 

Em junho de 1975 ocorreu, em Poços de Caldas (MG), a 

primeira "Conferência Internacional nas Areas de Alta Radioati

vidade Natural"[1] visando a possível utilização destas regiões 

como laboratórios naturais para investigar os efeitos biológi

cos induzidos por taxa de dose de radiação nos seres vivos. 

Em 1979, o Prof. Merril Eisenbud apresentou uma proposta 

de utilizar a ocorrência torífera do Morro do Ferro como modelo 

de repositório geológico de resíduos radioativos de alta 
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atividade, utilizando a analogia entre o plutônio e o tório[2]. 

A investigação da mobilização e lixiviaçao do tório do depósito 

por água de chuva e sua remoção por erosão poderia fornecer in

formações necessárias para prever o comportamento do plutônio 

contido nos rejeitos radioativos expostos ao intemperismo. 

Desse modo surgiu o "Projeto Morro do Ferro" que envolveu 

pesquisadores de universidades norte-americanas e brasileiras. 

Dentro dos objetivos do projeto, outras linhas de pesquisa pa

ralelas foram desenvolvidas e, durante a década de 1980, surgi

ram vários grupos de pesquisa. 

O grupo do Prof. Norbert Miekeley (PUC/RJ) se concentrou 

no estudo da importância de compostos orgânicos na mobilização 

e bioassimilação de tório no ambiente do Morro do Ferro [3-6]. 

O grupo do Prof. Eduardo Penna Franca (IBF/UFRJ) estudou 

os mecanismos de mobilização, principalmente, do rádio no meio 

aquático, bem como do seu transporte nos - compartimentos solo, 

planta, animal [7-9]. 

0 grupo do Prof. João Alfredo Medeiros (PUC/RJ) se concen

trou no estudo da composição química das águas de superfície e 

subterrânea visando a determinação da concentração de ligantes 

inorgânicos f10-12] que justificassem os teores de tório encon

trados no local. 

A partir de 1980, Lei [13] coletou e analisou um grande 

número de amostras de água subterrânea, nos períodos de máxima 

precipitação, para estudar a razão de mobilização de tório por 

processos de erosão e solubilização pela água subterrânea. Em

bora o primeiro processo seja dominante, a improbabilidade de 

se ter um repositório geológico exposto à superfície torna o 

segundo processo mais relevente. 
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Em 1985, baseado nas experiências do "Projeto Morro do 

Ferro", foi iniciado um projeto de cooperação internacional 

[14], sob a coordenação, no Brasil, do Dr.Eduardo Penna Franca 

(IBF/UFRJ), com o objetivo de estudar os processos de migração 

de urânio e de radionuclídeos da sua série devido aos processos 

de dissolução/precipitação nas "zonas redox" das rochas da mina 

de urânio. Durante este ano, foram planejados modelos concei

tuais de hidrogeoquimica a partir dos poucos dados avaliados. A 

partir desses dados foram feitas propostas de um projeto, deno

minado "Frojeto Poços de Caldas", com os seguintes objetivos 

iniciais: 

-Determinar concentrações e especiaçòe3 de elementos rele

vantes nas águas subterrâneas de ambientes oxi/redutores 

e testar a existência de modelos de equilíbrio 

mineral/solução. 

-Estudar deposição/mobilização local de radionuclídeos das 

séries do urânio ( U, Th, Ra-isótopos ) e os fatores 

geoquimicos envolvidos, prestando atenção especial aos 

processos em torno da frente redox. 

-Testar modelos para o cálculo de fatores de retardaçSo 

"in situ" de radionuclídeos nas rochas cristalinas fratu

radas . 

-Investigar a migração recente de radionuclídeos para ou 

do corpo da rocha cristalina ao contato da água, condu

zindo fraturas. 

-Quantificar o papel dos colóides de água subterrânea no 

transporte de urânio e de outros elementos relevantes. 

-Examinar a influência da atividade iricrobiana na mobili

dade dos radionuclídeos sob condições naturais. 
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Como já era conhecida a importância do estudo em águas 

subterrâneas, o trabalho na mina de urânio iniciou com a perfu

ração de alguns poços. Inicialmente, foram perfurados três po

ços. O poço piloto (UC-16) foi perfurado até 99 m, cem coleção 

sistemática de talhos de 4.5 m da rocha, para análise química. 

Esse poço, mais tarde, foi desativado. Os dois poços perfurados 

subseqüentemente (WC-11 e VC-24) para estudo, referenciados co

mo PI e F2, respectivamente (Ver Fig.I.l) foram perfurados a 

profundidades de 126 m e 60 m, respectivamente. O poço NH-47 

(Ver Fig.I.l) foi perfurado cerca de 3 anos mais +arde. 

Os testemunhos dos poços perfurados mostram que o lugar é 

dominado por tinguaito/fonolito. O peço Fl consiste, basicamen

te, de rocha fonolítica. Análises preliminares de Fl e F2 con

firmam que caolinita é o mineral argiloso mais abundante. Ilita 

e clorita mostram uma tendência a diminuir com a profundidade. 

Smectita parece ocorrer somente nas vizinhanças das frentes re

dox [14]. 

O depósito do Cercado está localizado no interior de uma 

grande intrusão circular de rochas alcalinas que constituem c 

maciço de Poços de Caldas. Localizado na região sudoeste de Ni

nas Gerais, no município de Caldas, a 25Km a sul do município 

de Poços de Caldas, a 260Km de São Paulo e SOOKra do Rio de Ja

neiro [15J. 

A exploração subterrânea da mina de urânio de Poços 

de Caldas teve início em 1962, na área do Campo do Cercado. 

Durante 1966 e 1970 a exploração continuou, incluindo trabalho 

no depósito de Agostinho. Posteriormente, em 1977, a Núclebrás, 

substituiu esse método por exploração a céu aberto. Em feverei-
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to <Jc 1982, o Complexo Mínero-Industrial do Planalto de 

Poços de Caldas (CIPC) deu inicio ao funcionamento da -primeira 

fase do ciclo do combustível nuclear no Brasil [16]. 

O planalto de Poços de Caldas (Figura 1.2) é quase circu

lar com diâmetro de cerca de 30Km. A altitude média dentro do 

planalto é 1300m e nas regiões circunvizinhas não excede 800m. 

É uma região com ocorrência de diversas anomalias radioativas e 

que, em algumas áreas, sSo bastante pronunciadas. Apresenta di

ferentes tipos de minério; o urânio está associado ao zircônio 

ou ao molibdênio, e o tório, aos óxidos de ferro e manganês 

[15]. Foram identificados vários depósitos contendo zirconita 

(ZrSiO«) e uma mistura de badeleita (ZrOj) com zirconita que 

foi denominada "caldasita". 0 urânio aparece sob diversas for-

mas, entre elas o jilicato cofinita. 

A intrusão de Poços de Caldas é rodeada pelo afloramento 

de rochas básicas, consistindo de granito e gnaisse. Essas ro

chas são freqüentemente intersectadas por diques de diabásio, 

anfibolita e tinguaito. Os principais tipos de rocha são [15]: 

FOIAITO - uma rocha leucocrática de composição: a)feldspatos 

(40-50%) como anortoclásio e ortoclásio; b)feldspa-

tóides (20-25%) como nefelina e raramente leucita; 

c)máficas (10-15%) como augita e egirina; d)com me

nores proporções minerais esfêno, apatita, lampro-

filita, eucolita, magnetita, zeolitos e anfibólios. 

TINGUAITO - uma rocha leucocrática com tendência mesocrática de 

composição: a) feldspatos e feldspatóides na 

mesma proporção do foiaito; b)piroxênios (15-20%); 
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c)minerais com menores proporções são os mesmos do 

foiaito. 

FONOLITO - sua composição é idêntica à do tinguaito mas é afa-

nítico na textura e tem proporções variáveis de ma

triz vítrea. 

ROCHAS DE- nessas rochas existem todas as fases intermediárias 

TRANSIÇÃO entre foiaito, tinguaito e fonolito. 

Ocorrência de caldasita e bauxita são bem conhecidas. 

Rochas chamadas potássicas, isto é, contendo alto teor de 

K(12-15%) e deficiente em Na(0.5%) e Ca(0.3%) originárias de 

alteração hidrotérmica e aquecimento de tinguaitos e fonolitos 

ocorrem principalmente na parte central do planalto. 

0 CIPC compreende uma mina de urânio, uma instalação de 

processamento fisico do minério e uma usina de beneficiamento. 

Após ser extraído da mina, o minério tem sua granuloraetria 

reduzida, através de britagens e moagem sendo, então, bombeado 

para a usina de beneficiamento, através do mineroduto, onde é 

submetido à lixiviação ácida, por ataque com ácido sulfúrico. 

A fração sólida (estéril) é bombeada para o sistema de 

tratamento de rejeitos e a fase líquida, que contém urânio e 

molibdênio, é enviada para a unidade de clarificação e oxida-

ção. 
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A "lixivia" é oxidada com pirolusita (Mn02) e o licor oxi

dado é extraído com solvente orgânico (alamina-336 e tricadenol 

em querosene) passando o urânio e molibdênio para a fase orgâ

nica. 0 urânio é reextraido da fase orgânica com solução de 

NaCl e o molibdênio com solução de Na2COa. 

0 urânio é, então, precipitado como diuranato de amônio 

(DUA ou "yellow cake") por tratamento com NH«OH e enviado para 

um decantador, separando-se a polpa de DUA por filtraçâo. 
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Figura I .2 .Mapa da Região de Poços de Ca ldas . 



II. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS DO TRABALHO. 

II.l. INTRODUÇÃO. 

Um estudo de transporte de urânio num ambiente geológico 

deve incluir uma investigação detalhada da composição quimica 

das águas subterrâneas, uma vez que, sob o ponto de vista fí-

sico-químico, a formação de complexos de urânio com ligantes 

como carbonato, fosfato, fluoreto é a principal via de trans

porte desse elemento [17]. 

Estudos de composição química de águas de superfície e de 

profundidade^do Morro do Ferro foram desenvolvidos, durante 

v 
anos, no Departamento de Quimica da Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro, por vários pesquisadores.' 

Durante a fase de definição do "Projeto Poços de Caldas", 

o grupo do Dr.João Alfredo Medeiros (PUC/RJ), foi convidado a 

participar, contribuindo para os aspectos analíticos em análi

ses de águas e rochas. 

As experiências em estudos de métodos analíticos para de

terminação de componentes principais em águas de superfície e 

de profundidade [10-12] estimularam o presente trabalho, que 

tem como objetivo principal contribuir para estudos de mecanis

mos de dissolução e deposição de urânio associados a processos 

fisíco-químícos na mina de urânio de Poços de Caldas. 

Nos trabalhos anteriores haviam sido estudados processos 

de pré-concentração de elementos traço, principalmente catiôni-

cos, para análise posterior dos concentrados por espectroscopia 

de emissão cm plasma, bem como a caracterização química de 
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águas do Morro do Ferro. 

Em 1983, Pivêtta e Medeiros [10] desenvolvera* un estudo 

da composição química de águas de superfície e subterrânea, 

dando destaque ã determinação de anions e de elementos traço. 

Foi feita análise no campo determinando componentes cujas con

centrações estavam acima dos limites de detecção dos métodos 

utilizados, como carbonato, silicato, oxigênio dissolvido, 

nitrito-nitrato combinado e Fe (II), Mn (II) e Ca (II). Foi 

descartada a determinação de sulfato e fosfato, em campo, por 

turbidimeti i.a e fotocolorimetria, respectivamente; a primeira 

devido aos erros sistemáticos causados por materiais coloidais 

e a segunda pelo teor elevado de ácido silícico dissolvido e 

coloidal. Foram desenvolvidos, em laboratório, métodos de 

pré-concentração em colunas de resinas trocadoras e executados 

posteriormente no laboratório improvisado do projeto, em Poços 

de Caldas. Os concentrados foram analisados nos laboratórios do 

Departamento de Química da PUC/RJ. 0 sulfato foi determi

nado por radiometria com sulfato de bário marcado com Ba-133 e 

o fosfato por espectrofotoaetria do azul de molibdênio. O 

fluoreto foi determinado por potenciometria com eletrodo 

ion-seletivo de LaF». Os cátions foram determinados por es-

pectroscopia de emissão em plasma (ICP) utilizando equipamentos 

de diversas Instituições, por cortesia (Laboratório da Usina 

Piloto de Poços de Caldas, CENPES/Petrobrás, CENA/Piracicaba e 

IPEN/Sâo Paulo). Amostras analisadas em instrumentos diferentes 

apresentaram resultados discordantes, evidenciando problemas de 

interferências para as linhas espectrais dos diversos equipa

mentos de ICP "simultâneo", e sendo necessária a rejeição de 

dados não coincidentes. 
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Em 1985, Cunha e Medeiros [11] desenvolveram um método de 

determinação de urânio e tório, presentes em baixas concentra

ções, em amostras naturais (águas fluviais e de infiltração), 

pelo método de traços de fissão. 

Figueiredo e Medeiros [12] desenvolveram estudos de de

terminação de elementos das terras raras e componentes 

principais em águas do Morro do Ferro, visando melhorar a 

metodologia analítica para determinação de anions em baixas 

concentrações, utilizada por Pivêtta [10]. Foi otimizada a 

técnica semi-micro de concentração desses ions em colunas de 

1 ml, utilizando seringas de polietileno, acopladas a frascos 

de soro de 500 a 1000 ml. 0 método de determinação de fosfato 

foi racionalizado em escala semi-micro, usando a extração do 

ácido fosfomolíbdico por isobutanol em seringas de injeção de 

20 ml. 0 método para determinação de sulfato por titulação 

condutimétrica, em escala semi-micro, foi desenvolvido para 

substituir a radiometria. Foram analisadas águas de superfície 

e de poços perfurados no Morro do Ferro, determinando-se a com

posição química e dando destaque especial à determinação de 

lantanídeos por espectroscopia de emissão em plasma de argônio 

excitado por arco de corrente contínua (DCP). Foi feita pré-

concentração em alumina de meio fluorídrico combinada com se

paração em resina catiônica. Foi utilizada análise seqüencial 

usando padrões mistos. 
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II.2. PROBLEMAS ANALÍTICOS. 

tios trabalhos anteriores o estudo de determinação de 

anions foi conduzido visando as baixas concentrações desses 

componentes encontradas nas águas do Morro do Ferro. As princi

pais dificuldades estavam na determinação de sulfato, devido k 

incerteza alta, e na determinação de fosfato, devido às baixas 

concentrações. A determinação de sulfato por radiometria 

envolve problemas cinéticos pois a cristalização do BaSO« é 

fundamental para obter boa separação física, de modo a permitir 

a medida da atividade de Ba-133 residual na solução sobrena-

dante, livre de BaSO# em suspensão. O processo é lento e a 

incerteza é grande [10]. 0 método condutimétrico desenvolvido 

por Figueiredo [12] fornece melhor precisão, mas exige técnica 

apurada, termostatização eficiente, e uma titulação lenta por 

determinação. Logo, esses métodos deveriam ser substituídos. 

A determinação simultânea de elementos traço por ICP [10], 

mesmo após pré-concentração mostrou envolver sérios problemas 

de interferência de metais alcalinos e alcalinos terrosos leves 

e de ferro que estão presentes, em geral, em concentrações 

várias ordens de grandeza superiores às de elementos de 

transição ou representativos pesados. As condições de excitação 

e espectroscopia ideais são difíceis de serem satisfeitas em 

uma única análise em espectrômetro simultâneo, o que gera si

nais de difícil interpretação e correção. A análise seqüencial 

requer maior investimento de trabalho mas fornece melhores re

sultados. 
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II.3. OBJETIVOS DO TRABALHO. 

Considerando os objetivos do Projeto e a experiência 

acumulada em análise de águas naturais, bem como a disponibili

dade de equipamento e de reagentes, foram estabelecidos para o 

presente trabalho os seguintes objetivos: 

II.3.1.Selecionar, desenvolver e / ou otimizar métodos e 

técnicas analíticas visando a caracterização química das 

águas de infiltração da mina de urânio de Poços de 

Caldas. Deve ser dado interesse especial a um método 

alternativo para determinar sulfato, e á precisão e exa

tidão das determinações de fosfato e fluoreto. 

II.3.2.Selecionar os elementos traço de interesse e executar 

análise por espectrofotometria de -absorção atômica (EAA) 

e/ou espectroscopia de emissão em plasma excitado por 

corrente continua (DCP). 

II.3.3.Analisar as águas de infiltração visando a determinação 

de elementos-traço, urânio e componentes principais, 

como cloreto, fluoreto, fosfato, sulfato, silícato e 

nitrato. 

II.3.4.Discutir os resultados de análise química das águas 

visando conhecer a especiação do urânio em solução. 



III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

III.l. A QUÍMICA DO URÂNIO. 

III.1.1.OCORRÊNCIA NA NATUREZA. 

Embora o urânio seja considerado um elemento raro, esta 

amplamente disseminado e é mais abundante que a Ag, Hg, Cd, Bi 

e outros. O conteúdo médio de urânio na crosta terrestre é de 

4 x 10-* g/g de rocha. A maior parte do urânio está contido em 

rochas ácidas com alto teor de silica [18). 

Os mais importantes minerais de urânio são a pechblenda, 

com composição de UaO« e carnotita, que é um vanadato de urani-

la e potássio. As «. imposições de alguns minerais de urânio es

tão listadas na Tabela III.l. 

As reservas geológicas brasileiras de urânio totalizam 

301490 t de U»Oa assim distribuídas [18,19]: 

1.Poços de Caldas (MG) - A reserva total nesta área foi cal

culada em 26800t de UjO» e o urânio é 

associado com o molibdênio. 

2.Figueira (PR) - Nesta área sâo encontradas 8000t de UjO§ e a 

mineralização de urânio é associada com are

nito, limonitas carborosas e veios de carvão* 

3.Campos Belos (GO) - Com reservas estimadas em lOOOt de UaO». 
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4.1tataia (CE) - Urânio está associado com material fosfático 

chamado colofanita. Até hoje as reservas são 

estimadas em 142500t de U»0». 

5.Lagoa Real (BA) - A mineralização de urânio ocorre na forma 

de uraninita e pechblenda e, secundariamen

te, uranofano e gumita. As reservas são de 

até 93190t de U»0» . 

6.Amorinópolis (GO) - Os principais minerais são pechblenda 

(ou uraninita, ou ambos) e cofinita. A 

reserva calculada para somente seis cor

pos de rochas é de até 5000t ds UsOs. 

7.Quadrilátero Ferrífero (MG) - Tanto na área de Gandarela 

quanto na Serra das Gaivotas 

urânio ocorre na forma de ura

ninita (e alguma pechblenda) 

com matriz de quartzo, geral

mente rico em pirita. A reserva 

é estimada em 15000t de U»0». 

8.Espinharas (PA) - A mineralização ocorre em diques de rochas 

feldspáticas dentro de gnaisses. Operações 

da NUCLAN neste sítio identificaram reser

vas da ordem de lOOOOt de U»0». 
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Tabela III.l. Composição dos Principais Minerais de Urânio. 
[18,20] 

; MINERAL 

! Pechblenda 

! Uraninita 

; Carnotita 

! Kasolita 

i Samarskita 

! Brannerita 

! Tiuiamunita 

! Zeunerita 

! Autunita 

! Schroekingerita 

! Uranofano 

; Fergusonita 

! Torbenita 

1 Cofínita 

COMPOSIÇÃO PRICIPAL 

UOJ.I-UOI.CT (UjO,) 

UOz i U03 parcialmente 
ThOi , CeOt 

Ki(U02 )i(VO«)t .nHaO 

PbO.UOj .SiOi .HaO 

(Y,Er,Ce,U,Ca,Fe,Pb,Th) 

(Nb,Ta,Ti,Sn)aO« 

(U,Ca,Fe,Y,Th),TisOi. 

CaO.2UOa.VzOs .nHaO 

CuO(UO, )s (AsO« )t .nHtO 

Ca(U02 )z (PO4 )a .nHa0 

CajNaUOí(CO»)3SO*(OH).9Ha 0 

CaO.2U0a.2Si0a.6Ha 0 -

(Y,Ce) (Fe,UMNb,Ta)0« 

Cu(U0a )i (P04 )j .nHaO 

U(SiO«)i-x(0H)«» 

CONTEÜDO DE ! 
URÂNIO (X). ! 

variável ! 

6 5 - 7 4 ! 

* 50 ! 

* 40 Í 

3.5 - 14 1 

40 

5 0 - 6 0 ! 

5 0 - 5 3 ! 

* 50 ! 

25 ! 

* 57 ! 

0 . 2 - 8 J 

" 50 ! 

! 

II1.1.2.PROPRIEDADES QUÍMICAS.[18,20-22] , 

Até a descoberta da fissão nuclear, por Hahn e Strassman, 

em 1939, o urânio era utilizado exclusivamente para corar vi

dros e cerâmicas, e a principal razão para efetuar a metalurgia 

dos seus minérios era a recuperação do rádio, utilizado em te

rapia do câncer. 

http://CaO.2UOa.VzOs
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O urânio é um metal muito denso e semelhante ao aço em 

aparência. 

A semelhança entre as propriedades químicas dos actnídeos, 

incluindo Th, Pa e U, e os lantanídeos com os elementos de 

transição dos subgrupos IV, V e VI sugerem que os actinídeos 

tenham uma natureza dúbia e colocam o urânio como um análogo do 

Cr, Mo e W. 

Sendo a diferença entre os níveis de energia das duas ca

madas mais externas 5f e 6d comparativamente pequena, é correto 

referir-se ao urânio, não como um elemento 5f mas, como um ele

mento de região 5f-6d. A configuração eletrônica mais provável 

do estado fundamental do átomo de urânio neutro é 5f 6d 7s* 

[18). 

O urânio é um metal altamente reativo. Um potencial de 

+1.80V para a meia reação, U —> U** + 3 e-, classifica-o, na 

série de força eletromotriz, abaixo do Be e acima do Hf e Al. 

0 pó de urânio, finamente dividido, pode queimar espontanea

mente. Na água em ebulição urânio é corroído lentamente cora 

formação de dióxido de urânio e hidrog' A reação produz com 

o vapor, oxido de urânio e hidreto. 

Urânio ocorre naturalmente numa mistura de três isótopos, 

U-238, U-235 e U-234 na proporção de 99.3 , 0.7 e 0.006% , res

pectivamente. O isótopo U-238 é o de maior meia vida (4.5 x 10* 

anos) e o mais abundante. U-235 se sobressai dos isótopos natu

rais porque seu núcleo sofre fissão por neutrons térmicos 

(<r s 590 barn). 
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Foram obtidos 11 isótopos artificiais com nQ de massa que 

varia de 227 a 240. O mais importante deles é U-233i obtido 

CO:JO produto final das transformações que ocorrem quando Th é 

irradiado por neutrons lentos. O núcleo do U-233 tem seção de 

choque efetiva para neutrons térmicos comparável com U-235. 

III.1.3.IONS DE URÂNIO EM SOLUÇÃO.[18,21] 

São conhecidos quatro estados de oxidaçao para íons urânio 

em solução: tri-, tetra-, penta- e hexa-. Os íons nesses esta

dos são representados como U**, U*«, UOa•, UO»2•, respectiva

mente. Os potenciais entre os vários estados de oxidaçao são 

apresentados em diagramas redox, para soluções básicas e áci

das: 

Solução Básica: 

UOj(OH)i •»•'" y U(0H)« -i.i4f y U(0H)t -»• ' " > U 

Solução Ácida: HC104 1M a 259C: 

UO» * • •o- o»v^ UOi • »'•«» » U* * -0. •!* -. U* * •»•»»> u 

' ' f : p 

+0.334V 

Em solução básica o urânio é facilmente oxidado até o hi

dróxido de uranila. Da mesma forma, em solução ácida, o urânio 

é oxidado até U**. 0 U(V), na forma de UOi•, desproporciona em 

U** e UOi *• com potencial de 0.57V(reação termodinamicamente 

espontânea), segundo a reação: 

2U0t* • 4 H»0* > UO»** • V** + 6 HjO 
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cuja constante de equilíbrio é (1.7 +/- 0.3) x 10*. 

Portanto, as formas mais estáveis, em solução ácida, serão 

U»« e UOj2* dependerdo do pH do meio. 

URÂNIO TRIVALENTE. 

A existência de U*' foi evidenciada pela reversibilidade 

do par U(III) / .íTV) nos eletrodos de mercúrio e platina. 

As soluções nodem ser preparadas a partir da dissolução de 

um tri haleto d: urânio ou por redução eletrolítica de uma so

lução de urânio (IV) ou (VI). Soluções fortemente ácidas ou a 

baixas temperaturas são mais estáveis. As soluçSes são de cor 

vermelho intenso. 

Dados existentes levam a conclusão que a capacidade com-

plexante do U(III) é baixa. Os sais de U(III) em solução são 

menos hidrolizados que os de U(IV) mas, mais que os de U(VI). 

URÂNIO TETRAVALENTE. 

O urânio (IV) está presente em solução aquosa ácida como o 

íon simples U** (possivelmente UjHaO)»**, onde n=6 ou 8). A 

existência do U*• foi confirmada pela.medida do ácido liberado 

na dissolução do UC1« e por estudos de extração por solvente. 

SoluçSes de U(IV) são ácidas, o que indica hidrólise: 

U** + HaO > UOH»» • H* 

Quando a hidrólise se estende podem ser formados ions po-

línucleares do tipo U[(OH)aU]a*•» e também polímeros (U(OH)éli. 

Algumas constantes de hidrólise de U" a 25°C pode» ser calcu

ladas a partir dos dados termodinâmicos da Tabela II1.3. 
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Soluções uranosas podem ser preparadas por dissolução de 

um composto de urânio num solvente apropriado, ou por redução 

de uma solução de uranila por meios químicos, eletroquimicos ou 

fotoquímicos. O ion uranila pode ser reduzido a Ü(IV) por vá

rios metais (Pb, Zn, Bi, Ag, Cd, etc.), e também por amálgamas 

desses metais. A redução, normalmente, é conduzida num meio 

fortemente ácido e nas condições de redução quantitativa. Me

tais com potenciais redox muito negativos (Zn, Mg, etc.) redu

zem U(VI) ao U(IV).e U(III). 

Soluções frias e ácidas de U(IV) são razoavelmente está

veis no escuro. As soluções são verdes e têm propriedades redu-

toras. 

URÂNIO PENTAVALENTE.' 

A existência de V0%* foi evidenciada pela reversibilidade 

do par U(V) / U(VI) e de estudos de infravermelho e cristalo-

gráficos de urânio e elementos transurânicos. 

As soluções de UOa+ podem ser preparadas por disso

lução de UCls ou por redução de uma solução de uranila, 

eletroliticamente ou com ions U(IV), hidrogênio ou amálgama de 

zinco. O íon UOa• é mais estável na faixa de pH de 2 a 4. 

Ê oxidado ao Íon uranila pelo oxigênio molecular, Fe(III) e 

Ce(IV). 
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URÂNIO HEXAVALENTB. 

O urânio (VI) está presente em solução como ion uranila 

UOj* • e, foi observada sua presença em pH<2.5. Em pHs mais al

tos predominam ions compostos hidrolizados. O íon uranila pode 

ser reduzido por agentes redutores ou por meios eletroquímicos 

ou fotoquímicos. 

Foi verificado, por estudos de raios-X, em numerosos com

postos cristalinos-de U(VI) que o grupo UO»1* é um radical li

near no qual a ligação entre o U e O é parcialmente covalente, 

e que UOj* • em solução também é um radical linear. 

Soluções de uranila são facilmente preparadas por dissolu

ção de sais solúveis em água: nitrato, fluoreto, cloreto, bro

meto, iodeto, sulfato e acetato. As soluções de uranila são 

amarelas e são as mais estáveis das soluções de urânio. Muitas 

investigações indicam uma dissociação incompleta dos sais de 

uranila em solução aquosa. Em solução de ácido nitrico concen

trado o urânio está presente como moléculas não dissociadas de 

U0Í(N0J)J. Dados de condutividade elétrica de solução aquosa de 

sulfato de uranila indicam a dissociação incompleta de UOjSOi. 

Os sais de uranila podem ser arranjados na seguinte série de 

dissociação: 

U02(C10«)2 > UOjClj > UOa (N03 )» > U0a S0« > UO* (CHjCOO)a . 

Em soluções muito concentradas o coeficiente de atividade 

do íon uranila alcança valores muito altos. 
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A acidez em soluçSes de sais de uranila indica a hidrólise 

do UOx**. As constantes de hidrólise do ion uranila são forne

cidas na Tabela III.2. Foi estudado o curso da hidrólise do ion 

uranila por titulação potenciométrica de soluçSes de uranila 

com álcali. Quando a razão OH- : UOa1* muda de 1.4-1.6 para 

1.9-2.0 o hidróxido de uranila precipita. Adições posteriores 

de álcali inicia a mudança de hidróxido para uranatos e poliu-

ranatos. Os produtos de solubilidade do hidróxido de uranila a 

20°C são: 

Kpsi = [U020H*J fOH- ] = 1.3 x 10-»* 

Kps2 = [UOa
1*] [OH-]* = (6 +/- 2) x 10-»« 

Tabela II1.2.Constantes de Hidrólise do UOa1•.[18] 

! REAÇÕES DE HIDRÓLISE 

!U0»*» + 2 H i 0 s UOa(OH)* • HjO* 

! U 0 j ( 0 H ) * • 2 H i 0 s U02 <OH)a • HjO* 

!2U0f** • 3H»0 = UOa.UOa** • 2H»0» 

ÍUOa** + UaOs*» + 3Ha0 = UaOi** + 2Ha0» 

!UjOt** • 2HaO = UjO, (OH)* + H*0» 

| U i 0 » ( 0 H ) » • 2 H a 0 = U j 0 8 ( 0 H ) a + HjO* 

! U a 0 s ( 0 h ) a + 2Hj0 = U , 0 » ( O H ) , - + HjO» 

lUaOstOH)»- + 2Ha0 = U » 0 « ( 0 H ) « * - + HjO* 

! U Í 0 $ ( 0 H ) 4 Í - • 9 H a 0 s U 3 0 S ( O H ) » » - + HaO* 

CTE.HIDROL.! 

6 . 0 x 10-» ! 

4 . 6 x 10-« i 

" 2 x 10 -» | 

5 . 0 x 10 -» | 

2 . 8 x 1 0 - * ! 

3 . 0 x 1 0 - ' | 

4 . 0 x 10-» ! 

1 . 0 x 10-»» j 

4 . 0 x 1 0 - » * j 
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III.1.4.PRINCIPAIS COMPOSTOS.[18,20-22J 

Urânio se combina com muitos elementos para formar um 

grande e variado número de compostos. Ê, razoavelmente» um for

te agente redutor. Reage com todos nSo metais e - também forma 

compostos intermetálicos com Hg, Sn, Cu, Pb, Al, Bi, Fe, Ni,' 

Mn, Co, Zn, Be, Ce, In, Ir, Pd, Pt e outros. 

Quando urânio metálico é dissolvido em HC1 forma um preci

pitado preto o qual pode conter um complexo de hidroxi hidreto 

de urânio [18]: 

H 
I 

HO - U - OH 

0 sistema U-0 é muito complicado. Os óxidos principais são 

o UO3 aroarelo-alaranjado, o U»0s negro e o UO2 castanho. O UO» 

se obtém pelo aquecimento do oxido hidratado, principalmente do 

UOi(0H)t.H3O, que se obtém pela adição de NH4OH a soluções de 

UO»**. Os outros óxidos são obtidos pelas reações: 

3 UO3 "o»c , U»0» + (1/2) O» 

UO» • CO tiote f uOt + CO» 

Todos os óxidos se dissolvem no HNO» dando o íon.UO»1*, e, 

se cristalizado, nitrato de uranila, UOa(NO3)j.nHjO. 

A afinidade dos óxidos pela água aumenta ao lcngo da série 

U02, U»0» e UO3. O dióxido de urânio hidratado, UOa.xH»0, é ob

tido na reação de amônia ou álcali com solução de um sal de 

U(IV) e também na hidrólise de soluções diluídas de U(IV) (clo

reto ou acetato). 

Muitos UO» hidratados são conhecidos: UO».H3O (ou 

H2UO4), U0».2H»0 (ou H, U05 ) , 2U0, ,H20 (ou HjUiO, ) e outros. 
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S4o «ais estáveis que os de dióxido. S2o fracamente solúveis ea 

água. 

Os estados de oxidaçâo do urânio na forna combinada variam 

de II a VI. Os compostos de urânio divalente citados na 

literatura [21] são UO e US. Os compostos de urânio trivalente 

são aais numerosos e incluem o hidreto, nitrito, haletos e boro 

hidreto. Um grande número de compostos tetravalente são 

conhecidos e variam desde a complexidade do oxido e simples 

sais binários até as mais complicadas estruturas orgânicas. 

Sais complexos como 3(CN3H*)2.COiU(CO*)t.4HtO e 

2(NH«)iCtOt .U(C>0«)a.6H*0 formam um grupo importante de compos

tos de urânio (IV). 

Sais complexos também são formados com haletos, sulfito, 

sulfato e fosfato. 

Compostos inorgânicos de urânio pentavalente como UF», 

UCls, UCl9.SOCi;, UCls.PCl» e UFs .xHF.UOGl» têm sido citados 

como compostos intermediários na cloração de óxidos de urânio 

com tetracloreto de carbono. 

Os compostos de uranila sSo os mais numerosos compostos de 

urânio e variam em tipo desde os sais mais simples ao complexo 

arranjo orgânico. Formam sais complexos com haletos, iodato, 

nitrato, carbonato, cianeto, acetato, oxalato, sulfato, fosfa

to, arsenato, cromato e vanadato. 

0 UF« é uma substância volátil, sem cor, geralmente obtido 

na reação do fluoreto elementar com compostos de urânio, ou me

diante a fluoração do UFj ou do UF4 a 4002C. É um agente oxi-

dante poderoso. Reage violentamente com água para formar HF e 

UO, F, . 
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O sal mais comum de U(VI) é o nitrato de aranila que pode 

ter 2, 3 ou 6 moléculas de água, dependendo da cristalização 

ter sido feita a partir do r'.cido nítrico fumegante, concentrado 

ou diluido. 0 nitrato de uranila extraído de soluções aquosas 

por solventes orgânicos é acompanhado por 4H»0. 

II1.2.EQUILÍBRIO DE COMPLEXOS [23,24]. 

111.2.1.INTRODUÇÃO. 

Qualquer espécie que exista, em solução, pela combinação 

de duas ou mais espécies simples ou independente é chamada com

plexo. Normalmente, é um ion positivo ou negativo mas, também 

pode ser uma molécula neutra. 

Os complexo? são formados entre grupos neutros ou aniôni-

cos e um ion metálico. Neste capítulo, serão considerados os 

complexos mononucleares que consistem em um ion metálico cen

tral que se liga a um número de grupos neutros ou aniônicos 

chamados ligantes. 0 número de ligantes que se combinam ao ion 

central é chamado número de coordenação. 

II1.2.2.CONSTANTES DE EQUILÍBRIO DE COMPLEXOS EM SOLUÇÃO. 

A formação de complexos em solução aquosa é matéria de 

grande importância em diversas aplicações. A medida que o 

cátion se combina com ligantes para formar ion's complexos é um 

problema termodinâmico que pode ser tratado mediante as 

expressões apropriadas das constantes de equilíbrio. 
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Numa solução onde coexistam ua íon aetálico M e ua ligante 

•onodentado L e adaitindo que não se foraea produtos insolú-

veis, nem espécies coa aais de ua íon aetálico, as seguintes 

expressões de equilíbrio descreverão o sisteaa: 

[ML] 
M + L > ML Ki = 

[M] [L] 

[ML, J 
ML + L > MLt Ki = 

[MLJ (LJ 

[ML,] 
ML» + L > ML» K» = 

[MLa] [L] 

ÍMLn) 
ML,-i + L > MLn Kn = 

[ML.-i] [L] 

Existirão n equilíbrios, onde n é o número d* coordenação 

máxiao do íon aetálico M coa o ligante L. 

Outra foraa de expriair as relaçÕee de equilíbrio é consi

derar as reações e constantes cumulativas: 

ÍML] 
M • L > ML Bi = 

[M] [LJ 

(MLt) 
M • 2L > ML» Bs = 

[M] IL]« 

[ML,] 
M • 3L — > ML» B» s 

ÍMJ [L)« 

(MLn) 
M + nL > MLn Bn = 

[M] [Ll« 
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Rearranjando as equações, tea-se que: 

Bn = K1.K2.K3 ... Kn 

Os Ki s2o as constantes de foraaçao secessivas e os Bi as 

constantes de foraaçao cuaulativas. O conjunto de constantes d* 

foraaçao sucessivas Ki peraitea que se tenha uaa boa visZo so

bre as espécies presentes ea função das concentrações. Fora 

poucas exceções, os valores de Ki vSo diainuindo lentaaente à. 

ac-dida que i ausenta. 

III.2.3. DIAGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO (24). 

A função distribuição é definida coso a fração de N pre

sente nua dado coaplexo NLn: 

^ (MLn] Bn [M] [LJ« 

CM n 
2_ Bi [MJ [L)« 
i=o 

Coao [M] aparece ea cada terão do denoainador e no nuaera-
dor, teaos: 

., Bn [L]« 

n 
ZT Bi CL]» 
i=o 

Dessas expressões pode-se concluir que: 

n 
£ * n = 1 
n=o 

Uaa vez deterninados os valores de ̂ n ea relação ao pH 6 

fácil traçar ua diagraaa Eh X pH. 
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O potencial para a reação: 

a "Ox" • m H» • n e- > b "Red" • c H,0 

é dado pela equação de Nernst: 

0.059 TRed]» 0.059 
E = Eo - -- Io* - • pH 

n ÍOxJ» n 

Considerando que [Red] e [Ox] sao constantes, obtem-se a 

equação simplificada: 

E = cte - 0.059 (m/n) pH 

Essa relação é linear e pode ser interpretada como uma li

nha geradora de diagramas Eh X pH. 

II1.2.4.COMPLEXOS DE URÂNIO. [18,20.21] 

A facilidade do urânio para formar complexos em solução é 

de considerável importância na sua separação analítica e deter

minação. 

Muitos complexos de U(IV) e U(VI) são conhecidos. Muitos 

desses compostos são sais duplos, hidratos cristalinos e quela-

tos. Possuem forte tendência a formação de complexos com ligan-

tes contendo oxigênio cíclico (C0j*~, S04*~, etc). A hidrólise 

é um caso especial de formação de ion complexo. 

Os d"dos de energia livre da Tabela III.3 podem ser usados 

para determinar as constantes de formação cumulativa de vários 

complexos mononucleares de ions uranoso e uranila a 25°C (Ver 

Tabelas III.4 e III.5), pela relação: 

AG» s - RT In K 
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Ac» 
ou: log K s -

2.3 RT 

onde: A G» = £ AC*» - I A ^ I 

R : 1.987 cal/mol OR 

T = 25QC = 298QK 

Substituindo os valores acima: 

AG* 
log K = 

• 1.364 

O ion uranila forma complexos fortes com estabilidades 

comparáveis àquelas de um cátion trivalente. As constantes de 

formação cumulativa de complexos mononucleares de UOj2* e U** 

são dadas nas Tabelas III.4 e III.5 e comparadas na Fig.III.l. 

Log B 

» m m 
Número de Ligantes 

Figura III.l. Constantes de formação cumulativa de complexos 
mononucleares de UOa'* e U»* a 25°C plotados con
tra o número de ligantes.[17] 
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O U 4 4 e U0a>4 formam complexos muito estáveis com F-, OH~, 

SO«*-, e HPO«*~, sendo que os de U«• são mais estáveis, que os 

correspondentes de UOa* *, decido, provavelmente, ao efeito da 

maior carga, pois devem predominar as ligações eletrostáticas. 

Deve ser destacado que ambos precipitam como hidróxidos, os 

quais são facilmente convertidos a óxidos hidratados. 

Foi observado que, em solução de sulfato, complexos como 

USO42*, U{S0«)3*-, U(S04)««-, etc. podem estar presentes. Em 

solução contendo excesso de bicarbonato ou de carbonato, 

o urânio (IV) existe como um complexo solúvel cuja composição 

nSo foi definida. A Tabela III.3 apresenta dados termodinâmicos 

para alguns complexos de U(IV) a 25<>C. 

O íon uranila forma numerosos complexos com sulfato, car

bonato, fosfato, fluoreto e oxalato. Não forma complexo com ion 

perclorato. A maioria dos complexos de uranila com compostos 

inorgânicos são incolores e solúveis em água. A Tabela III.3 

fornece dados termodinâmicos para alguns complexos de uranila a 

250c. 
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Tabela III.3.Dados Termodinâmicos para Espécies Aquosas a 25SC 
e Pressão de 1 ata. [17] 

Espécies AHr* AGr« S* 
Aquosas (Kcal/mol) (Kcal/mol) (cal/mol grau) 

V** 

UOH»» 

U(OH)i»* 

U(OH)«* 

U(OH)« 

ü(OH).-

V¥t* 

UFi** 

UP»» 

UFé 

UF»-

UF.t-

UC1»* 

US04 «• 

U(SO«)t 

UHPO« *• 

U(HP04)t 

U(HPO«)»*-

U(HPO«)««-

-141.3 

-197.9 

-260.2 

-323.6 

-389.8 

-455.3 

-216.4 

-294.4 

-374.6 

-457.3 

-537.2 

-618.9 

-171.3 

-355.0 

-568.5 

-439.1 

-750.2 

-1065 

-1389 

-126.9 

-182.7 

-237.2 

-290.3 

-342.0 

-392.4 

-206.0 

-281.3 . 

-355.0 

-428.5 

-498.0 

-568.7 

-160.1 

-312.3 

-496.1 

-403.6 

-677.6 

-949.7 

-1221 

-99 

-46 

-16.5 

4.5 

12 

17 

-46 

-15 

3 

12 

17 

20 

-46 

-59 

-22 

-15 

15 

25 

5 
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Tabela III.3. cont... 

Espécies ÁHr° 
Aquosas (Kcal/mol) 

uo»*« 

UOa OH* 

UOa CO» 

UOa(CO»)i*" 

UOa(CO,)»«-

UOiF* 

UOa Fa 

UOa F»-

UOa F4 »" 

UOa CI* 

UOa SO4 

U 0 2 ( S O , ) a « -

UOa HPO« 

UOa(HPO«)a*-

U02 Ha P 0 4 • 

U O a ( H 2 P 0 4 ) i 

UOa(HaPO«)a-

- 2 4 3 . 5 

- 3 0 0 . 8 

- 4 0 4 . 5 

- 5 6 3 . 7 

- 7 3 7 . 8 

- 3 2 4 . 1 

- 4 0 4 . 7 

- 4 8 4 . 8 

- 5 6 5 . 2 

- 2 8 2 . 2 

- 4 5 5 . 8 

- 6 7 2 . 2 

- 5 5 0 . 9 

- 8 6 5 . 9 

- 5 5 2 . 5 

- 8 7 0 . 6 

-1188 

(Kcal/mol) (cal/mol grau) 

- 2 2 7 . 7 

- 2 7 6 . 5 

- 3 6 7 . 6 

- 5 0 3 . 2 

- 6 3 5 . 4 

- 3 0 2 . 0 

- 3 7 4 . 6 

- 4 4 5 . 2 

- 5 1 4 . 2 

- 2 5 9 . 4 

- 4 0 9 . 4 

- 5 8 9 . 4 

- 4 9 9 . 5 

- 7 7 3 . 7 

- 5 0 2 . 0 

-7 7 5 . 5 

- i 3 4 8 

- 2 3 . 2 

4 . 5 

12 .1 

3 9 . 1 

4 . 4 

- 4 . 5 

8 . 3 

16 .5 

18 .2 

- 4 . 5 

10 .8 

2 5 . 4 

12 

30 

15 

20 

25 
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Tabela III.3. cont... 

Espécies AHi° AGs • S» 

Aquosas (Kcal/mol) (Kcal/mo1) (cal/rool grau) 

0H-

F-

ci-

HiCOj 

HCOj-

co»«-. 

PO*»-

HPO« * -

Hi P0« -

H1PO4 

SOi*-

HSO4-

- 5 4 . 9 8 

- 8 0 . 1 5 

- 3 9 . 9 3 

- 1 6 7 . 2 

- 1 6 5 . 4 

- 1 6 1 . 8 

- 3 0 5 . 3 

- 3 0 8 . 8 

- 3 0 9 . 8 

- 3 0 7 . 9 

- 2 1 7 . 4 

- 2 1 2 . 1 

- 3 7 . 6 0 

- 6 7 . 3 4 

- 3 1 . 3 8 

- 1 4 8 . 9 

- 1 4 0 . 3 

- 1 2 6 . 2 

- 2 4 3 . 5 

- 2 6 0 . 3 

- 2 7 0 . 2 • 

- 2 7 3 . 1 

- 1 7 7 . 9 

- 1 8 0 . 7 

- 2 . 6 

- 3 . 2 

1 3 . 5 6 

4 4 . 8 

2 1 . 8 

- 1 3 . 6 

- 5 3 

- 8 . 0 

2 1 . 6 

3 7 . 8 

4 . 5 

3 1 . 2 

•»' 

A H i ° - E n t a l p i a d e Formação 

A Gr* - E n e r g i a L i v r e de Formação 

S» - E n t r o p i a . 

a laioria doa valores de AG11 feras calculados das constantes de equilíbrio (l) via energia livre de Gibbs da 
reação (AG.M, 1 qual a 255C é igual a AC," (ICII/M!) : - 1.3642 K . [ 171 
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Tabela III.4.Constantes de Formação dos Principais Complexos 
de U (IV). 

REAÇÃO log B 

u«< 
u«< 

u«< 

u*< 

v*< 

ü«< 

u** 

u*< 

u*< 

v*< 

u*< 

u*< 

U«< 

V* 

U«< 

v*< 

u*< 

• + 

• + 

• • 

* + 

• + 

• • 

• + 

» + 

• + 

• 4-

• + 

• + 

* + 

' + 

* + 

* + 

• + 

0H- -

2 0H-

3 0H-

4 OH-

5 0H-

F- — 

2 F-

3 F-

4 F-

5 F-

6 F-

SO4*-

2 S0«* 

HPO4 * -

2 HPO4 

3 HPOt 

4 HPO4 

—> UOH«* 

> U(OH)a*» 

— > Ü(OH)«» 

> U(OH)4 

— > U(OH)i-

-> UF»* 

> UFj*» 

> UFt* 

> UF4 

> UFB-

> UF»«-

> USO«>» 

- — > U(SO«), 

> UHP04*» 

*- — > U(HP04)i 

8- > U(HP04)»a" 

t - ___> U(HP04)4«-

. 1 3 . 3 

2 5 . 7 

3 7 . 1 

4 7 . 4 

5 6 . 8 

8 . 6 

1 4 . 5 

19 .1 

2 3 . 6 

2 5 . 2 

2 7 . 7 

5 . 5 

9 . 8 

1 2 . 0 

2 2 . 0 

3 0 . 6 

3 8 . 7 
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Tabela III.5.Constantes de Formação dos Principais Complexos 
de uranila. 

REAÇÃO log B 

UOa*< 

UOi»< 

UOt*< 

UOa*< 

U0»»< 

UOa*< 

U02*< 

UOa*< 

VOt*< 

UOa*< 

U0 t»< 

U0**< 

• • 

• • 

• + 

• + 

• + 

• + 
* 

> + 

• + 

• • 

• • 

• + 

• + 

0H- > UOxOH* 

F- > UOiF» 

2 F- > "üOaFt 

3 F- > ÜOaF»-

4 F- > UOaF««-

S O 4 1 - > UOaSO» 

2 S 0 4 * - > UOa(SO«)a«-

HPO«>- > UOaHPOi 

2 H P 0 4 * - ™ > UOi(HPO«)»«-

COa*" > UOaCOa 

2 COa*- > UOa(COa)a*-

3 COi»- > U 0 2 ( C 0 3 ) a « -

- 8 . 2 

5 . 1 

9 . 0 

1 1 . 4 

1 2 . 6 

2 . 8 

4 . 3 

8 . 4 

1 8 . 6 . 

1 0 . 1 

1 7 . 0 

2 1 . 4 



IV. ANALISE DE AMOSTRAS DE ÁGUAS DE INFILTRAÇÃO. 

IV.I. INTRODUÇÃO. 

O primeiro passo para se estudar a composição química de 

uma amostra é selecionar os métodos analíticos apropriados. A 

seleção de um método analítico e sua aplicação envolve muito 

mais do que uma busca a métodos "consagrados", especialmente 

quando se trata de análise de águas naturais, onde erros siste

máticos consideráveis podem ser cometidos sem um estudo crítico 

de seletividade e sensibilidade. Portanto a seleção depende de 

vários fatores como, por exemplo, a faixa de concentração do 

elemento a ser analisado, a composição química da amostra, a 

precisão e exatidão requeridas, a seletividade e a disponibili

dade de recursos materiais. 

Os pré-tratamentos, exigidos na amostragem, para preserva

ção das amostras, alteram suas propriedades físico-quimicas, 

alterando o equilíbrio das mesmas. Esses preservativos podem 

ser eliminados quando a análise é feita no momento da coleta. 

Os métodos analíticos descritos na literatura, nem sempre 

são de aplicação direta às amostras, devido a problemas de ma

triz, ou mesmo de faixa de concentração adequada. Por isso é 

necessário desenvolver uma otimização, isto é, uma adaptação ou 

modificação do método ao tipo de amostras em estudo, nas faixas 

de concentrações encontradas, de modo a obter um compromisso 

entre qualidade dos resultados e investimento em material e 

trabalho. A técnica de operação também deve ser racionalizada, 

de modo a exigir menor quantidade de amostra e reagentes, e 
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fornecer resultados em prazo tio curto quanto possível. Medei

ros e colaboradores [10-12] têm alcançado bons resultados nessa. 

linha de trabalho. 

IV.2. COLETA DE AMOSTRA. 

As primeiras amostras foram coletadas, em agosto/87, nos 

três poços para estudo, WC-11, VC-24 e UC-16 (Ver Fig.I.l). Em 

março/88 foi realizada a segunda amostragem. Por essa ocasião» 

o poço UC-16 havia sido desativado e, então, foi escolhido o 

poço NH-47, em substituição. Foram feitas mais duas amostragem 

nesses poços totalizando 4 amostras dos poços WC-11 e VC-24, 3 

amostras do poço NH-47 e 1 amostra do poço UC-16. 

De acordo com o plano de coleta, as amostras seriam cole

tadas nos períodos críticos de chuva (fevereiro), de seca 

(agosto) e intermediários (maio e novembro), com o objetivo de 

relacionar o aumento do fluxo das águas subterrâneas com a com

posição química das mesmas. Esse plano não foi seguido por fal

ta de verba por ocasião das coletas. As mesmas foram realizadas 

em agosto/87, e março, maio e agosto/88. 

As amostras foram coletadas por sucção com uma bomba pláB-

tica de imersão, operada por meio de uma bateria de 12 volts. A 

amostra era bombeada para um dispositivo de filtraçâo, de modo 

que a mesma entrava no frasco coletor, já filtrada. Foi utili

zada membrana de filtraçâo de porosidade 0.45 XI•• 

No momento da coleta foram feitas medidas de pH, Eh e de 

temperatura. 
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Após terem sido feitas as medidas de campo, as amostras 

foram tratadas com 3 ml HC1/1 para preservação, e enviadas ao 

laboratório para execução das análises cocplementares. 

IV.3. MÉTODOS ANALÍTICOS E RESULTADOS. 

IV.3.1.TRABALHO DE CAMPO. 

Os métodos de amostragem de água de profundidade, normal

mente, concorrem para alterações na temperatura e pressão 

parcial de Oj e COi da amostra. Assim, variáveis como pH, Eh e 

especiação de certos constituintes podem ser alterados. 

0 procedimento correto seria o de medir a temperatura, pH 

e Eh no interior do poço. Quando isso não é possível deve-se 

minimizar, tanto quanto possível, os efeitos da amostragem. 

Nesse caso, a rapidez é essencial para o trabalho de campo; os 

frascos coletores devem ser totalmente enchidos e vedados; a 

temperatura, pH e Eh devem ser medidos no campo, antes da pre

servação da amostra. 

TEMPERATURA. 

Os parâmetros físico-químicoa variam com a temperatura e, 

medidas da mesma. A Tabela IV.1 fornece dados de temperatura 

das águas coletadas, assim como dos locais e datas de coleta. 
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MEDIDA DE pH [25]. 

O pH é uma função da atividade de ions hidrogênio em solu

ção, ou pH = - log [H»l 

O produto iônico referente à dissociação da água, 

[HM [OH-] 
é Ka = 

[HiO] 

Ka. 
e Kw = = [H*] IOH-] = 10-»« (a 2E°C e 1 at») 
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A temperaturas mais altas, Kw aumenta e pH diminui. 

Muitos fatores podem influenciar o pH de uma amostra quan

do removida do seu ambiente normal. Por exemplo, o contato com 

o ar oxida ions e altera o pH. 

Um sistema completo de medição de pH consiste em - um ele

trodo de pH e um eletrodo de referência, imersos num frasco 

contendo a amostra e acoplados a um medidor de pH. Os eletrodos 

de membrana de vidro são os mais utilizados para medir pH. 

Nesse trabalho foi utilizado, para medida de pH, um ele

trodo de vidro combinado com um eletrodo de referência de 

Ag/AgCl, e a medida foi feita imediatamente após a coleta. A 

Tabela IV.1 fornece os valores de pH das amostras coletadas. 

MEDIDA DE Eh [25]. 

0 Eh é definido como a diferença de potencial desenvolvida 

por um eletrodo de metal nobre (Au, Ag ou Pt) com referência ao 

eletrodo padrão de hidrogênio. É uma medida do potencial 
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oxidante ou redutor de uma amostra: quanto mais negativo o va

lor de €h (aV) mais redutora a amostra. 

O potencial redox é relacionado com o potencial padrão, 

E*, pela equação de Nernst: 

RT [espécie oxidada) 
Eh = E» + In 

nF [espécie reduzida] 

onde: R - constante dos gases (8.314J/°K mol) 

T - temperatura da solução (°K) 

n - n2 de elétrons transferidos 

F - constante de Faraday (96487 C/aol) 

E°- relativo ao eletrodo padrão de hidrogênio como 
zero, 

(depende do eletrodo de referência) 

0 potencial redox da amostra em relação ao eletrodo padrão 

de hidrogênio é dado por: 

Eh«B#»tra = leitura absoluta(aV) + potencial do eletrodo de re
ferência 

Como para o pH, o contato com o ar e a temperatura podem 

alterar a leitura do Eh. 

Nesse trabalho foi utilizado um eletrodo redox de platina 

combinado com um eletrodo de referência de Ag/AgCl. Para solu

ção de enchimento do eletrodo foi usado KCl IM. Os dados de Eh 

das amostras coletadas podem ser observados na Tabela IV.1. 

Segundo os dados da Tabela IV.I, a temperatura e o pH se 

mantêm constantes nos períodos de coleta. Os maiores valores de 

Eh são observados nos meses de agosto/87 e 88. 
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Tabela IV.1.Dados de análise de campo das aaostras de áfua co
letadas na aina de urânio de Poços de Caldas. 

IAMOSTRA 

|WC - 01 

iVC - 03 

|VC - 05 

;vc - 08 

!VC - 01 

:vc - 03 

:vc - os 

:vc - os 

;uc - oi 

;NH - 03 

NH - 05 

NH - 08 

POÇO 

VC-11 

VC-24 

UC-16 

NH-47 

DATA DA 
AMOSTRAGEM 

08/87 

03/88 

05/88 

08/88 

08/87 

03/88 

05/88 

08/88 

08/87 

03/88 

05/88 

08/88 

«TEMPERATURA 

<°c; 

22 

22 

21 

22 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

22 

23 

pH 

5.45 

5.30 

4.95 

5.09 

5.72 

5.60 

5.25 

5.64 

4.70 

5.30 

5.20 

5.05 

Eh ; 

: <av): 

392 | 

226 í 

295 | 

333 | 

387 ! 

311 1 

325 

502 i 

, 481 ! 

, 324 ! 

295 ! 

341 ! 

IV.3.2.ELEMENTOS TRAÇO. 

URÂNIO. 

A determinação de urânio por fluorinetria é o método uti

lizado nos laboratórios do DEPRA/IRD/CNEN para os programas 

rotineiros. Uma vez que o mesmo já estava impLantado, foi apli

cado diretamente ás amostras. 

0 método de determinação de urânio se baseia na extração 

do urânio de uron solução nítrica, com TOPO 0.1 M em xileno. 
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A fase orgânica é transferida para ua pastilha de HaF/LiF e, 

então, fundida a 1100°C de aodo a foraar ua fluxo contendo 

fluoreto de uranila, cuja intensidade de fluorescência é aedida 

ea ua fluoríaetro contra ua padrão. O aétodo é aescrito deta

lhadamente no ANEXO C e a Tabela IV.2 fornece os resultados das 

deterainações de urânio nas aaostras de água subterrânea cole

tadas na aina de urânio de Poços de Caldas. 

Tabela IV.2.Deterainac2o de urânio por fluoriaetria nas 
aaostras de água de infiltração na aina de urânio 
de Poços de Caldas. 

I Aaostra 

! WC - 01 

WC - 03 

! WC - 05 

! WC - 08 

: vc - oi 

! VC - 03 

! VC - 05 

! VC - 08 

: uc•- oi 

! NH - 03 

! NH - 05 

NH - 08 

! /4A/\ urânio \ 

3,1 •/- 0,1 ! 

6,1 •/- 0,3 ! 

5,7 •/- 0,5 ! 

5,7 •/- 0,4 ! 

7,0 •/- 0,4 ! 

6,0 •/- 0,3 j 

7,7 •/- 0,6 ! 

5,5 •/- 0,6 ! 

49 •/- 2 ! 

5,7 • /- 0,3 ! 

3,5 +/- 0,3 ! 

1,1 •/- 0,4 ! 

As águas do poço VC-24 apresenta* os aaiores teores de 

urânio (ea aédia 5.2^g/l) ea relação às do poço NH-47 que con-

ten os aenores teores (ea média 3.4 Ag/l). 
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CATIONS PRINCIPAIS. 

A deter»inação de ettions presentes, desde concentração 

traço até grandes concentrações, foi realizada utilizando os 

•étodos de espectroscopia de emissão em plasma elicitado por 

corrente continua (DCP) e de espectrofotometria de absorção 

atômica (EAA). 

A teoria desses métodos [26] é muito simples. Quando uma 

radiação de comprimento de onda apropriado passa através de um 

vapor contendo átomos no estado fundamental, parte da radiação 

pode ser absorvida pela excitação dos átomos: 

M + h-s) > M« 

A absorção de energia pelos átomos no estado fundamental, 

no estado gasoso é a base da Absorção Atômica. 

Na Absorção atômica utiliza-se uma série de fontes que 

fornecem linhas de emissão nítidas para elementos específicos. 

A mais usada dessas fontes é a lâmpada de descarga luminosa com 

catodo ôco. 

Outro processo que ocorre na chama, após a excitação, é o 

retorno do átomo ao estado fundamental com emissão de radiação 

característica: 

M* > M + htf 

A temperatura atingida em uma fonte de chama é limitada 

pelo calor de combustão do combustível. Quando se usa a excita

ção eletr'ca em lugar da chama, o método se estende a todos os 

elementos metálicos e não metálicos. A transferência de grande 

quantidade de energia elétrica a um gás suficientemente 

ionizado, poderá aquecê-lo a temperaturas muito altas, sendo 
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esta a principal propriedade de um plasma como fonte de excita-

çâo. 

Tabela IV.3a. Análise por E.A.A. das amostras de águas subterrâ
neas coletadas na mina de urânio de Poços de Cal
das . As concentrações são dadas em mg/l• 

! *•*•». Elemento 
1 X 

! Amostra*^ 

: wc - oi 

! WC - 03 

! WC - 05 

: wc - os 

! VC - 01 

: vc - 03 

! VC - 05 

! VC - 08 

! ÜC - 01 

! NH - 03 

! NH - 05 

! NH - 08 

Zn 

0.08 

0.10 

0.06 

0.05 

0.53 

0.18 

0.15 

0.20 

0.10 

2.28 

4.98 

3.80 

Mn 

0.12 

0.10 

0.12 

0.12 

0.16 

0.17 

0.10 

0.18 

0.10 

15.2 

17.4 

20.4 

Fe 

0.94 

1.17 

0.88 

0.91 

0.35 

1.00 

0.82 

C.19 

<0.2 

63.4 

77.8 

87.6 

Ca 

0.30 

0.41 

0.29 

0.31 

2.Ó7 

2.36 

2.21 

2.14 

1.54 

82.3 

114 

128 

Na 

0.23 

0.30 

0.21 

0.19 

0.14 

0.20 

0.15 

0.16 

0.22 

1.10 

0.85 

1.14 

K | 

12.0 ! 

11.5 ! 

12.2 i 

12.0 j 

12.0 

11.0 

12.1 I 

12.1 1 

12.0 | 

30.0 

39.1 

40.8 ! 

As amostras foram analisadas, inicialmente, num Espectrô-

metro de Emissão em Plasma (DCP) de Argônio Beokman, modelo 

Spectraspan V. para que se conhecesse o teor de cada cátion. 

Após isso, elas foram separadas em dois grupos conforme crité

rios de análise e níveis de concentração e analisadas no DCP ou 

no Espectrofotômetro de Absorção Atômica Varian, modelo A-1475. 
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Os elementos determinados por E.A.A. utilizaram 

ar-acetileno e oxido nitroso, como combustível, nas análises 

por absorção atômica e emissão. Os resultados das análises se 

encontram na Tabela IV.3a. Sódio e potássio foram determinados 

por emissão utilizando Cs como supressor de ionização. A Tabela 

IV.3b fornece os dados da análise das águas de profundidade 

executadas no DCP. 

Tabela IV.3b. Análise por OCP das amostras de águas 
subterrâneas coletadas na mina de urânio de Poços 
de Caldas. As concentrações são dadas em mg/l. 

^JSlemento 

Amostra* x 

WC - 01 

WC - 03 

WC - 05 

WC - 08 

VC - 01. 

VC - 03 

VC - 05 

VC - 08 

UC - 01 

NH - 03 

NH - 05 

NH - 08 

Si 

16.0 

15.0 

15.5 

15.5 

15.0 

15.2 

15.0 

15.0 

15.0 

17.2 

18.0 

18.0 

Al 

0.04 

0.01 

0.08 

0.07 

0.31 

0.25 

0.30 

0.30 

0.43 

2.90 

3.90 

5.50 

Mg 

0.05 

0.07 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.06 

0.06 

0.12 

3.86 

4.23 

4.71 

Ba 

0.11 

0.11 

0.11 

0.11 

0.11 

0.11 

0.13 

0.12 

0.12 

0.07 

0.06 

0.06 

Pb 

0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.10 

0.10 

0.10 

Ho 

0.02 

0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.03 

0.07 

0.08 

Zr ! 

<0.01 ! 

<0.01 ! 

<o.oi : 

<0.01 ! 

<0.01 j 

<o.o3 : 

<0.01 ! 

<o.oi : 

<0.01 j 

<0.05 í 

0.01 ! 

0.01 i 
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IV.3.3.FLUORETO. 

O fluoreto é determinado, normalmente, por métodos colori-

métricos e potenciométricos [27], Os primeiros, geralmente, re

querem eliminação de interferentes por destilaçâo do HF. Nesse 

trabalho a determinação de fluoreto foi feita através da poten-

ciometria com eletrodo seletivo, que é um método tradicional 

utilizado no controle de fluoraçâo em estações de tratamento de 

água e que permite a determinação de concentrações até 

0.1 mg/l. 

O eletrodo de fluoreto consiste em um cristal de fluoreto 

de lantanio, através do qual é desenvolvido um potencial pela 

presença de ions fluoreto. 

Inicialmente o método foi aplicado fazendo-se uso de uma 

curva de calibração [27,28], que é a técnica utilizada, normal

mente, quando se tem um grande número de amostras. Mas, a mesma 

sofre interferências de matriz, uma vez que o eletrodo seletivo 

é muito sensível a íons carregados. Optou-se, então, pela téc

nica da adição de padrão pois, além de apresentar uma boa pre

cisão para esse tipo de sensor, diepensa o manuseio de padrões 

de baixas concentrações (cerca de 5 mg/l). 

A técnica da adição de padrão [29] consiste em relacionar 

a diferença no potencial medido, após adições sucessivas de um 

padrão conhecido, com a concentração da amostra. 0 método de 

determinação de fluoreto por potenciometria, descrito detalha

damente, pode ser visto no ANEXO A. 

As amostras foram analisadas em 3 experiências. Nas duas 

primeiras experiências as leituras dos padrões de 

1,0 e 10,0 mg/l de fluoreto, feitas para determinação da 
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Resposta do Eletrodo, foram usadas para traçar curvas de 

calibraçâo para comparação dos resultados (Ver Tab.lV.4). 

Não houve diferença significativa a não ser para a amostra do 

poço NH 47 cujo conteúdo de ferro é da ordem de 60 mg/l, o que 

poderia interferir com a medida de ions fluoreto. 

Tabela IV.4. Comparação entre os resultados obtidos na determi
nação de fluoreto com curva de calibraçâo e adição 
de padrão. 

I AMOSTRAS 

WC-01 

! WC-03 

! VC-01 

! VC-03 

1 UC-01 

I NH-03 

mg/l 

0.40 

0.47 

1.79 

1.70 

1.01 

4.12 

F (C.C.)* 

+/- 0.01 

+/- 0.01 

+/- 0.04 

+/- 0.04 

+/- 0.02 

•/- 0.10 

mg/l F (A.P.)Mj 

0.43 +/- 0.04 ! 

0.50 +/- 0.02 ! 

1.82 +/- 0.12 ! 

1.76 +/- 0.04 ! 

1.09 +/- 0.06 ! 

4.67 +/- 0.18 ! 

* C.C. - Curva de calibraçâo. 
**A.P. - Adição de padrão. 

(As incertezas correspondem a um desvio padrão). 

Devido ao alto conteúdo de ferro, as amostras do poço 

NH-47 foram percoladas em resina DOWEX 50W-X8 com fluxo de 

0.5 ml/min e o efluente foi utilizado na determinação de fluo

reto. A Tabela IV.5 fornece os resultados das análises de águas 

de infiltração coletadas. 

A distribuição de fluoreto nas águas de cada poço se man

tém praticamente constante durante os períodos de amostragem, 

como pode ser visto na Tabela IV.5. 0 íon fluoreto parece ser 
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um dos componentes responsáveis pelo transporte de urânio, 

devido ao alto teor encontrado nas amostras. 

Tabela IV.5. Determinação de fluoreto em amostras de água de 
infiltração da mina de urânio de Poços de Caldas. 

! AMOSTRAS 

: wc-3i 

[ WC-03 

: wc-o5 

: wc-08 

í VC-01 

! VC-03 

! VC-05 

! VC-08 

I UC-01 

! NH-03 

! NH-05 

! NH-08 

mg/l 

0,43 +/-

0,50 +/-

0,54 +/-

0,59 +/-

1,82 +/-

1,76 +/-

1,46 +/-

1,38 +/-

1,09 +/-

4,67 +/-

3,10 +/-

3,60 •/-

F- ! 

0,04 ! 

0,02 

0,02 1 

0,03 1 

0,12 

0,04 

0,06 1 

0,05 j 

0,06 | 

0,18 ! 

0,17 ! 

0,07 ! 

IV.3.4.FOSFATO. 

0 HP0«* - forma, com o urânio, complexos de altas constan

tes de formação, logo, é um íon de grande importância no estudo 

de espécies de urânio em solução. 

Os métodos mais utilizados na determinação de fosfato em 

baixa concentração são os fotométricos [27]. A seleção depende 

da faixa de concentração de fosfato na amostra. 
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O método selecionado para determinação de fosfato foi o da 

espectrofotoroetria do azul de molibdênio. Esse método foi uti

lizado por Figueiredo [12] em seu trabalho no Morro do Ferro. 0 

método, apenas, foi adaptadc para o material de laboratório 

disponível. 

Esse método se baseia na formação do ácido molibdofosfóri-

co amarelo, pela ação do fosfato com o ion molibdato en meio 

ácido. O ácido amarelo é extraído para fase orgânica com isobu-

tanol e, reduzido ao azul de molibdênio, pelo cloreto estanoso. 

No ANEXO B, o método está descrito detalhadamente. 

A 
0.1-

005 

0,5 «./I POj-

Figura IV.1. Curva de calibraçâo para determinação de fos
fato. 

As amostras foram analisadas em duas experiências (A e B). 

As curvas de calibraçâo apresentaram boa linearidade (coefi

ciente de correlação R=0,9996 e 0,9981, respectivamente) e 

005 "ÕT 
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reprodutibilidade. A curva A pode ser observada na Figura IV.1. 

A Tabela IV.6 fornece dados das determinações de fosfato nas 

amostras coletadas. 

As curvas de calibraçâo sâo, respectivamente: 

y(A) = (0,49 +/- 0,01 )x + (0,007 +/- 0,001 ) 

e y(B) = (0,45 +/- 0,02 )x + (0,012 +/- 0,002 ) 

onde y é a leitura da absorbância e x é a concentração em rog/1. 

Tabela IV.6. Resultado das determinações de fosfato em amostras 
de água de infiltração na mina de urânio de Poços 
de Caldas. 

í AMOSTRA 

! WC - 01 

! WC - 03 

! WC - 05 

! WC - 08 

VC - 01 

! VC - 03 

! VC - 05 

VC - 08 

! UC - 01 

! NH - 03 

NH - 05 

í NH - 08 

yíig/1 fosfato ! 

4,8 +/- 0,5 ! 

11,4 +/- 0,6 ! 

2,7 +/- 0,5 ! 

3,8 +/- 0,5 ] 

3,0 +/- 0,5 ] 

2,5 +/- 0,5 ! 

6,9 +/- 0,6 i 

5,8 +/- 0,5 j 

9,1 +/- 0,6 1 

24,4 +/- 0,9 ! 

7,8 +/- 0,6 ! 

8,3 +/- 0,6 ! 

0 fosfato é um dos anions de menor concentração encontra

do nas águas de percolação da mina de urânio de Poços de Cal

das. Foi necessário concentrar as amostras (Ver ANEXO B) por um 

fator de 10 para que esse ânion pudesse ser detectado. 
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IV.3.5.SILICATO. 

A silica é um dos componentes mais abundantes da crosta 

terrestre. A degradação de "ochas contendo silica resulta na 

presença da mesma em águas naturais. 

Um dos métodos de determinação de silica em água mais 

utilizado é o da gravimetria [27]. O método se baseia na preci

pitação do HSiO« em meio ácido e desidratação da silica por 

ignição. É um método livre de interferência mas muito trabalho

so e mais adequado para concentrações de silica acima de 

100 mg/l. 

A determinação de silica foi feita pelo método clássico da 

espectrofotometria do azul de molibdênio [12,27] que se baseia 

na formação do ácido molibdosilicico amarelo, pela reação da 

silica com o ion molibdato. O produto formado é reduzido ao 

azul de molibdênio pelo ácido l-amino-2-naftol-sulfônico. Deta

lhes do método podem ser vistos no ANEXO B. 

As amostras foram analisadas em 2 experiências (A e B). As 

curvas de calibraçao apresentaram boa linearidade (Coeficiente 

de Correlação R=0,9999, para ambas) e reprodutibilidade. A cur

va A pode ser observada na Figura IV.2. A Tabela IV.7 fornece 

dados das análises das amostras coletadas• 

As curvas de calibraçao são, respectivamente: 

y(A) = (0,347 +/- 0,002 )x - (0,020 +/- 0,005 ) 

e, y(B) = (0,344 +/- 0,002 )x - (0,021 +/- 0,005 ) 

onde y é a leitura da absorbância e x é a concentração em mg/l. 
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Tabela IV.7. Determinação de silica em amostras de água de in
filtração na mina de urânio de Poços de Caldas. 

! AMOSTRA 

: wc - oi 

! WC - 03 

: wc - os 

! WC - 08 

! VC - 01 

: yc - 03 

! VC - 05 

i VC - 08 

: uc - oi 

! NH - 03 

1 NH - 05 

! NH - 08 

! mg/l SiOz ! 

34,5 +/- 0,5 ! 

28,6 +/- 0,5 ! 

29,1 +/- 0,5 ! 

28,5 •/- 0,S ! 

32,5 +/- 0,5 ! 

27,5 +/- 0,5 ! 

28,2 +/- 0,5 ! 

27,4 •/- 0,5 ! 

34,4 +/- 0,5 ! 

34,6 +/- 0,5 ! 

34,9 +/- 0,5 ', 

36,5 +/- 0,5 ! 

As amostras do poço NH 47 cuja concentração de ions ferro 

é alta, foram percoladas em resina DOWEX 50W - X8 com fluxo de 

0,5 ml/min, e o efluente foi utilizado na determinação de sili

ca. Devido a alta concentração de silica nas amostrasr as mes

mas foram diluidas na proporção de 1:25. 

Devido ao alto teor de silicatos que compõem o maciço de 

Poços de Caldas, já era esperada a grande concentração de sili

ca nas águas de infiltração (Ver Tab.IV.7) que percolam nessas 

rochas. 



A 

1.0-

054 

0 IO 2.0 3.0 
mg/1 Si02 

Figura IV.2. Curva de calibração para detprminação de silicato. 

IV.3.6.NITRATO. 

0 nitrato representa a fase mais oxidada no ciclo do ni

trogênio e, normalmente, alcança concentrações de importância 

no estágio final da oxidaçSo biológica [27]. 

Os métodos mais utilizados para determinação de nitrato 

são os potenciométricos e os fotométricos, sendo que, os pri

meiros não são adequados para amostras com alto conteúdo salino 

[30]. 

0 método de determinação de nitrato [12,27], utilizado 

nesse trabalho, se baseia na percolação da amostra em uma 

coluna contendo cádmio, de forma a reduzir o ion nitrato a ni-

trito. 0 nitrito-nitrato combinado é, então, determinado por 

diazotaçáo com sulfanilamida e azo-acoplaraento com n-1-naftil-

etilenodiamina. 0 ion nitrito é determinado separadamente, exe-

cutando-se o mesmo procedimento sem a etapa de redução e o ion 
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nitrato é determinado pela diferença entre o nitrito-nitrato 

combinado e o nitrito. O ANEXO C contém todo o procedimento de

talhado para execução do método. 

A 

0.1 

0.05 

0.05 0.1 mg/l N05 

Figura IV.3. Curva de calibraçao para determinação de ni
trito-nitrato combinado. 

As amostras foram analisadas em 2 experiências (A e B). As 

curvas de calibraçao apresentaram boa linearidade (coeficiente 

de correlação R = 0,9999 para ambas) e reprodutibilidade. A 

curva A pode ser observada na Figura IV.3. A Tabela IV.8 forne

ce os dados das determinações de nitrito-nitra.to combinado nas 

amostras de água de infiltração da mina de urânio de Poços de 

Caldas. 
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As curvas de calibraçào são respectivamente: 

y(A) = (1,28 +/- 0,001 )x - (0,0018 +/- 0,0002) 

e y(B)= (1,27 +/- 0,001 )x - (0,0015 •/- 0,0003) 

onde y é a leitura da absorbância e x é a concentração em mg/l. 

Como os resultados obtidos estavam muito próximos ao limi

te de detecção do método (~10//g/l) não foi feita a determina

ção de nitrito. 

As amostras do poço NH-47, que contêm grande concentração 

de ions ferro, foram percoladas em resina DOWEX 50W-X8 com flu

xo de 0,5ml/min antes de executar a determinação de nitrato. O 

efluente da percolação foi utilizado na determinação. 

Tabela IV.8. Determinação de nitrito-nitrato combinado em amos
tras de água de infiltração da mina de urânio de 
Poços de Caldas. 

! Amostras 

WC - 01 

1 WC - 03 

! WC - 05 

! WC - 08 

! VC - 01 

! VC - 03 

! VC - 05 

! VC - 08 

! UC - 01 

! NH - 03 

! NH - 05 

! NH - 08 

JH g/l nitrito-nitrato! 

29,6 +/- 0,5 

9,2 •/- 0,2 ! 

13,7 +/- 0,3 ! 

7,7 +/- 0,6 ! 

9,2 +/- 0,5 ! 

8,4 +/- 0,2 ! 

7,4 +/- 0,2 j 

9,0 +/- 0,2 i 

31,5 •/- 0,5 ! 

21,6 •/- 0,2 ] 

7,9 +/- 0,5 | 

11,3 +/- 0,5 ! 
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As constantes de formação de complexos de nitrato 

(log B <UNOj»»)=0.36 e log B (UOxNOj*)= -1.4 [31]) sào muito 

menores que as de fluoreto, sulfato e fosfato. Portanto, nào 

seria» formados complexos com NOj - . Além disso, como o Eh é 

baixo, o Fe*2 reduziria NO»- a NOi-. 

IV.3.7.SULFATO. 

Os métodos de determinação de sulfato se baseiam na reação 

de precipitação do sulfato de bário ou chumbo. Um método usual 

é a turbidimetria [27], mas não é adequado para concentrações 

muito baixas ("10 mg/1) pois a reação de precipitação é lenta e 

não reproduz a suspensão dos padrões e amostras. 

A titulação condutimétrica, utilizada por Figueiredo [12] 

é adequada para amostras contendo baixa concentração de sulfato 

mas, tem como fator critico, o controle de temperatura, uma vez 

que a condutfincia se relaciona diretamente com ela. 

Métodos como a titulação potenciométrica utilizando ele

trodo seletivo de bário ou de chumbo [32-34] ou espectrofotomé-

tricos sugeridos por Babko [35] são adequados para amostras 

contendo baixa concentração de sulfato. 

Nesse trabalho o método analítico selecionado para deter

minação de sulfato foi o da titulação potenciométrica, o qual 

utiliza um eletrodo seletivo de íons Pb* • e fornece uma boa 

precisão para teores de sulfato acima de 100 mg/1. Abaixo dessa 

concentração, a análise deveria ser conduzida em condições es

peciais, uma vez que o PbSOé tem solubilidade relativamente al

ta (Kps = 2 x 10-'). Por isso o método nâo foi utilizado, já 

que as amostras em estudo possuem teores de sulfato da ordtfm de 
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10 mg/l. O método da titulação potenciométrica de sulfato, des

crito detalhadamente, pode ser visto no ANEXO A. 

Optou-se, então, pelo método espectrofotométrico descrito 

por Babko [35], com algumas alterações. A técnica é simples, 

com limite de detecção em torno de 1 mg/l, o que torna desne

cessária a pré-concentração. 

Foram feitas duas experiências com padrão de sulfato para 

verificar a faixa de linearidade do método. Na primeira experi

ência foram preparados padrões de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90 e 100 rag/1 de sulfato. As absorbâncias foram medidas nos 

espectrofotometros Bausch & Lomb e Beckman DU-7 a 330 e 530 nm. 

Os resultados foram locados em gráfico A X mg/l sulfato (Ver 

Fig.IV.4). As curvas de calibraoâo pelo método dos mínimos qua

drados (Ver ANEXO D) slo citados na Tabela IV.9. 

Tabela IV.9.Dados de calibração para determinação da concentra
ção de sulfato na faixa de 10 a 100 mg/l. 

[Aparelho 

!Beckman 

1Beckman 

;B&Lomb 

A(nm) 

530 

330 

330 

»*R 

0,9907 

0,9972 

0,9993 

* A 

0,0008+/-0,0000 

0,0133+/-0,0004 

0,0123+/-0,0002 

* B ] 

0,006 f/-0,002 ] 

0,04 +/-0.02 ! 

-0,001 +/-0.009 

>* R = coeficiente de correlação 
* - coefic. da curva: absorbância = A x concentração!mjí/1) + B 



1.4 

K 

1.0 

* mim 
x 3AUSCH & 10MS 

0.5 

i " 

50 

330nm 

* 330nm 

530nm 

k -Ml 

1Ò0 
mg/1 SO4 

Figura IV.4.Curva de calibraçao para determinação de sulfato na 
faixa de concentração de 10 a 100 mg/l. 

Na segunda experiência foram preparados padrões de 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 mg/1 de sulfato. As absorbâncias foram 

medidas no espectrofotômetro Bausch & Lomb a 330 nm, pois a me

dida a 530 nm fornece um limite de detecção maior. Os resul

tados foram plotados em gráfico A X mg/l sulfato que pode ser 

observado na Figura IV.5. Conforme easa figura as absorbâncias 

para 1 e 2 mg/l estão muito próximas às do branco. Esses pontos 

foram eliminados no cálculo da curya de calibraçao que é dada: 

R = 0,9973 

A = 0,0098 +/- 0,0003 

B =-0,013 +/- 0,002 

onde R é o coeficiente 'le correlação e A e B são os coeficien

tes angular e linear, respectivamente. 
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AMI" 

05 

Ag .0.040 

5.0 

330nm 

100 
mg/lSÕ4 

Figura IV.5. Curva de Calibraçâo para determinação de sulfato 
na faixa de concentração de 1 a 10 mg/l. 

Após definido o procedimento analítico para execução do 

método (detalhes no ANEXO B), o mesmo foi aplicado a uma 

amostra (ampola FQ) com certificado, fornecida pelo Serviço de 

Controle de Qualidade Analítica do Departamento de Estudos e 

Projetos da FEEMA. A ampola é distribuída a diversos labora

tórios com o objetivo de controlar a precisão e exatidão de 

procedimentos analíticos. Ela contém sais necessários para 

verificação dos seguintes parâmetros: alcalinidade, cloreto, 

sulfato, nitrogênio como amônia, nitrato/nitrito e fósforo como 

ortofosfato solúvel e fósforo total. 

A amostra foi analisada em duplicata e o resultado (Ver 

Tab.IV.10) reportado como a média e desvio padrão propagado. 
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Tabela IV.10.Comparação entre os resultados da determinação de 
sulfato cem amostra certificada. 

!Certificado 

!Obtido 

Método Utilizado 

Turbidimetria 

Espectrofotometria 

SO«»- (mg/l) j 

20 +/- 2 ! 

19.4 +/- 2.1 j 

De acordo cora a Tabela IV.10 o método pode ser utilizado, 

com qualidade, às amostras em estudo. 

Tabela IV.11. Resultados das determinações de sulfato em 
amostras de água de infiltração da mina de 
urânio de Poços de Caldas. 

! AMOSTRA 

! WC - 01 

! WC - 03 

! WC - 05 

! WC - 08 

! VC - 01 

! VC - 03 

! VC - 05 

! VC - 08 

! UC - 01 

| NH -• 03 

! Nil - 05 

! NH - 08 

mg/l sulfato ! 

21 +/- 2 ! 

22 +/- 2 | 

34 +/- 2 ! 

20 +/- 2 ! 

52 +/- 3 ] 

56 +/- 3 

35 +/- 2 j 

32 +/- 2 ! 

23 +/- 2 ! 

156 r/- 3 ! 

272 +/- 9 ! 

326 +/-10 ! 
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Para eliminar interferentes todas as amostras foram perco-

ladas em resina DOWEX 50W-X8 com fluxo de 0.5 ml/min e o 

efluente da percolação foi utilizado na determinação de sulfa

to. A Tabela IV.11 fornece os resultados das determinações de 

sulfato nas amostras estudadas. 

O íon sulfato é o de maior teor (Ver Tab.IV.11) nas águas 

estudadas Provavelmente, em decorrência da oxidaçSo da pirita, 

um mineral abundante nessa formação rochosa da mina de urânio 

de Poços de Caldas. 

IV.3.8.CLORETO. 

Para a determinação de cloreto foi selecionado, dentre os 

métodos potenciométricos, muito práticos para trabalho de 

campo, o da Titulação Potenciométrica [27,36] utilizando um 

eletrodo de Ag/AgCl acoplado a um eletrodo de referência. Esse 

m'todo (Ver ANEXO A) foi utilizado cora padrões de cloreto mas, 

como os teores de cloreto nas amostras são muito baixos (da oi-

dera de 0.1 mg/l) em relação ao limite de detecção do método 

(0.25 mg/l) as amostras não foram analisadas para cloreto. 

Da mesma forma que no método de determinação de sulfato, 

foi utilizada uma amostra (ampola FQ).com certificado da FEEMA 

para determinação de cloreto. A amostra foi diluida na propor

ção 1:4 e analisada em duplicata. O resultado (Ver Tab.IV.12) 

foi reportado como a média e desvio padrão propagado das duas 

observações e indica que o método selecionado pode ser utiliza

do com qualidade. 
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Tabela IV. 12 .Comparação entre o.s resultados da determinação de 
cloreto com amostra certificada. 

JCertificado 

iObtido 

Método Utilizado 

Método de Mohr 

Tit. Potenciométrica 

Cl- (mg/l) 

8 +/- 1 ! 

7.9 +/- 0.2 ! 

A Tabela IV.13 fornece um resumo dos resultados das deter

minações de pH, Eh e componentes principais das águas de infil

tração dos poços perfurados no corpo da mina de urânio de Poços 

de Caldas. 
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Tabela IV.13. Valores médios, mínimos e máximos dos resultados das aná
lises feitas nas ájíuns de infiltração da mina de urânio 
de Poços de Caldas. 

!ANALISE 

pH 

Eh 

! (mV) 

i Urânio 

! y/g/i) 

!Fluoreto 

! (mg/l) 

! Fosfato 

! y/g/D 

1 Sulfato 

! (mg/l) 

[Silicato 

J (mg/l) 

ÍNitrito-
! Nitrato 
! combin. 
! i/ig/D 

CONCI. '."TRAÇÃO 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

min. 

med. 

max. 

WC - 11 

4.95 

5.2+/-0.2 

5.45 

226 

312+/-70 

392 

3.1 

5.1+/-1.4 

6.1 

0.4 

0.5+/-0.1 

0.6 

2.7 

5.7+/-3.9 

11.4 

20 

24 +/- 7 

34 

29 

30 +/- 3 

35 

7.7 

15 +/- 10 

29.6 

VC - 24 

5.25 

5.6+/-0.2 

5.72 

311 

381+/-87 

502 

5.5 

6.6+/-1.0 

7.7 

1.4 

1.6+/-0.2 

1.8 

2.5 

4.6+/-2.1 

6.9 

32 

44 +/- 12 

56 

27 

29 +/- 2 

33 

7.4 

9 +/- 1 

9.2 

NH - 47 ! 

5.05 I 

5.2+/-0.1! 

5.30 ! 

295 ! 

320+/-23 ! 

341 | 

1.1 ! 

3.4+/-2.31 

5.7 

3.1 ] 

3.8+/-0.8 

4.7 

7.8 ! 

14 +/- 9 

24.4 

156 i 

251+/-87 

326 

35 ! 

35 +/- 1 

37 

7.9 ! 

14 +/- 7 

21.6 



V. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES. 

V.l. DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODOS. 

A análise das amostras exigiu um trabalho preliminar de 

implantação e otimização de métodos. 

Os métodos trí dicionais de determinação de sulfato por 

turbidimetria ou radiometria são trabalhosos e, na maioria das 

vezes, a incerteza é grande, uma vez que a reação de precipita

ção do sulfato de bário envolve problemas cinéticos. 0 método 

condutimétrico fornece melhor precisão mas, exige técnica apu

rada e termostatização eficiente. 0 presente trabalho trouxe 

uma contribuição importante nos métodos de determinação de 

sulfato para concentrações da ordem de 100 e 5 mg/l, por poten-

ciometria e espectrofotometria, respectivamente. O último, 

principalmente, pela rapidez e simplicidade além da reproduti-

bilidade. 

Também o método de determinação de cloreto por titulação 

potenciométrica, implantado, pode ser utilizado para concentra

ções de cloreto acima de 1 mg/l. 

Todos os métodos utilizados são apropriados para análise 

em campo, muito importante para um trabalho de especiação. 

V.2. RESULTADOS DE ANALISE. 

Os dados de constantes de formação de complexos (Ver 

Tab.III.4 e III.5) mostram que o urânio, em águas naturais, é 

normalmente cotnplexado com hidróxido, fosfato, fluoreto, 

sulfato, carbonato e, algumas vezes, com silica>o. 
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A formação desses complexos provoca um aumento na solubi-

lidade dos minerais de urânio e concorrem para sua mobilidade 

através das águas que percolam nesses minerais. 

Uma forma de avaliar a importância dos complexos é deter

minar as quantidades dos ligantes principais em amostras de 

águas e estudar a especiação. 

No presente trabalho a concentração de urânio é determina

da nas águas de infiltração que percolam nas rochas componentes 

do corpo da mina de urânio de Poços de Caldas» e, também, de

terminados os principais anions que possam contribuir para a 

mobilidade do urânio nesse meio (Ver Tab.IV.13). 

Uma comparação da distribuição dos principais anions pode 

ser observada nas figuras V.2 a V.4. Nos poços WC-11 e VC-24 

predominam os silicatos e sulfatos. No poço NH-47, o sulfato é 

a espécie predominante o que pode ser evidenciada pela alta 

concentração de Ca e Fe (Ver Fig. V.7) nesse mesmo poço. 

A distribuição dos principais cations presentes nas 

amostras é apresentada nas figuras V.5 a V.7. 0 alto teor de 

potássio nos poços WC-11 e VC-24 (Ver Fig. V.5 e V.6) está de 

acordo com a geologia local que define a formação de rochas 

originárias de alterações hídrotérraícas e aquecimento de tin-

guaitos e fonolitos que ocorrem na parte central do planalto e 

que possuem um alto teor de K. 

A partir dos dados de análise calcula-se a distribuição do 

urânio entre as espécies químicas, pela equação geral (Ver Item 

III.2.3): 
Bn [LJ-

* n ' ' jT 
E Bi [LJ» 
i.O 

onde °*n é a fração da espécie presente. 
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Tanto para o U«• quanto para o UOi** são considerados os 

complexos com OH-, F-, SO4 *" e HPO« * -, e a equação geral: 

<*x = {{C) { £ Bi. oi [OH]* • £ Bi.r tF]« + I_ B4 , 3 (c^s Cs)» + 
i=o i»o is o 

n 
•XI Bi.r (<P Cr)' D"1 

S«© 

onde: 

x - espécie a ser determinada. 

Bi - constante de formação de cada espécie. 

ÍF]- concentração de fluoreto livre. 

Cs - concentração de sulfato determinada. 

Cp - concentração de fosfato determinada. 

oCs- porcentagem de ions SO42* presentes num dado pH. 

oCr- porcentagem de ions HP0«2' presentes num dado pH. 

C = IV** ] ou IU0i«M 

Kw 
[OH-J = 

e(.s e OCP são calculados levando-se em consideração, so
mente, a sua distribuição com o pH, isto é: 

ÍS0«*-] 1 
< s = = 

[S0«*-] • [HS0<-] 1 + 63T.1 [H*J 

[HP04*-J 
cLt = -- -

[HíPC-4j • ÍHaP0«-J • [HP04»-J • lPOt>') 

1 
oCf = — 

[H* J 6 x 10-» 3 x 10-»» 
1 + • + 

7 x 10-» ÍH» J ÍH* J 
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Como os complexos de fluoreto estão entre os principais 

responsáveis pela mobilidade do urânio neste ambiente em estudo 

e, como o ion fluoreto é muito reativo, seria incorreto 

considerar o simples cálculo da sua distribuição em relação às 

constantes de ionização do ácido (Ka), como é feito para sulfa

to e fosfato (c£ s e etr , respectivamente). 

Sária incorreto, também, utilizar os resultados obtidos na 

determinação de fluoreto uma vez que o método utiliza o com-

plexante TISAB (Ver ANEXO A) o qual libera os ions fluoreto 

combinados. Desse modo, o resultado obtido é do fluoreto total. 

Então, é feita uma determinação de fluoreto, nas amostras, 

com eletrodo seJrtivo e adição de padrão sem adição de TISAB. 

Os resultados obtidos (Ver Tab. V.l) são, então, utilizados no 

cálculo da distribuição do urânio. 

Tabela V.1.Determinação de fluoreto com eletrodo seletivo sem 
adição do coraplexante. 

! P o ç o 

! Í F - ] 

WC - 11 

1 . 7 x 1 0 - ' M 

VC - 24 

4 . 5 x 10-» M 

NH - 47 ! 

1 . 1 x 1 0 - * M ! 

0 conhecimento da especiação do urânio em águas é 

importante para qualquer estudo de transporte desse elemento em 

solução. Além das concentrações dos ligantes potencialmente 

importantes, já citados, e das respectivas constantes de for

mação de complexos, não pode ser desprezada a influência da 

acidez da solução que pode variar por inúmeros processos, como, 
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por exemplo, o consumo de H* por minerais, oxidaçSo e redução 

ou hidrólise de cations. 

Os ácidos conjugados aos ligantes diferem muito em suas 

constantes de ionização, o que significa que variações na aci-

dez podem causar alterações significativas na especiaçao do 

urânio entre os diversos complexos. Isso pede ser observado nas 

figuras V.8 a V.13, onde para cada amostra foram calculadas aa 

{'rações dos diversos complexos de urânio na faixa de pH de 0 a 

8, sem considerar o ion carbonato. 

Os complexos de uranila com carbonato são muito importan

tes (altas constantes de formação), principalmente em pH mais 

elevado. A determinação de carbonato envolve um trabalho muito 

meticuloso pois, qualquer contato da amostra com o ar atmosfé

rico, altera a concentração do mesmo e, a amostra, passa a não 

ser representativa. Para tanto, a determinação teria que ser 

feita no campo ou deveriam ser utilizas técnicas especiais de 

coleta. Como isso não foi possivel, devido a problemas de in-

fraestrutura foi utilizada, para efeito de cálculo, uma concen

tração típica de carbonate em águas de profundidade do Morro do 

Ferro [12] (cerca de 2 x 10-* M). As figuras V.14 a V.16 

apresentam uma visão da contribuição dos complexos de carbonato 

em relação às outras espécies. Uma visualização melhor é dada 

pelas figuras V.17 a V.19. 

Pode-se observar que a contribuição dos complexos de 

carbonato é maior no poço VC-24 onde o pH é maior (pH em torno 

de 5.5) mas, as espécies predominantes são os complexos de 

fluoreto. 
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Os complexos de fluoreto de U(IV) são importantes em pH 

abaixo de 4, como mostram as figuras V.8 a V.10. Mas, . em pHs 

típicos das águas analisadas, as espécies predominantes de 

U(IV) são os complexos com hidroxila. 

Uma melhor visualização da distribuição das espécies de 

U(IV), nos pHs das amostras, é dada nas figuras V.20 a V.22. 

Em concentrações típicas de ligantes nas águas analisadas, 

os mais importantes complexos de uranila são formados com fluo

reto e fosfato, como pode ser observado nas figuras V.ll a 

V.13. Em faixas de pH mais altas, aumenta o conteúdo do ligante 

HPO«*- (Ver Fig.B.3) que forma com o ion UO2", complexos de 

maiores constantes de formação (Ver Tabela III.3). Nesse caso, 

os complexos de fosfato e carbonato seriam as espécies predomi

nantes. 

O ligante sulfato, embora sendo um dos componentes predo

minantes (Ver Fig. V.2 a V.4) , forma com o ion uranila 

complexos de baixa constante de estabilidade. Os complexos de 

sulfato deverão predominar nas soluções de urânio da operação 

de mineração, na qual emprega ácido sulfúrico como lixiviante. 

Em pHs típicos das águas analisadas as espécies predomi

nantes são os complexos com fluoreto. Uma visualização melhor 

das espécies predominantes está apresentada nas figuras V.23 a 

V.25. 

0 potencial para a reação: 

UOj** + 4 H* • 2 a- > U«» • 2 HaO 

é dado pela equação de Nernst: 

0 . 0 5 9 [U«*J 
E s E» l o g 

2 [UOi'M [HM« 
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Substituindo E* : 

ÍU«M 
E = 0.33 - 0.118 pH - 0.0295 log 

[UO« »•) 

A razão R = [U«*] / [UOt1*] no meio contendo ligantes tais 

COMO F-, HPO« * -, SO« »-, CO» é dada por: 

Coci»> <*•«* 
R = 

Co( »I ) OC BOl** 

CÜ<I'»> OCo4* 
o u = R 

Co(?i) G^u»t** 

Utilizando os valores de d 002** e 0&t>*+ obtidos no cálcu

lo específico para cada amostra da distribuição das espécies 

obtém-se, para a fração f = Cu(ir> / Cu<»i> nos poços WC-11, 

VC-24 e NH-47 os valores em torno de 10-» , 10-*» e 10-», res

pectivamente . 

Nesse caso fica evidenciada a interferência na fração 

Cu(iT)/Co(TI > pela formação de complexos de urânio (especial

mente de U*•), pois, embora os potenciais medidos (Eh) nos 

poços estudados (Ver Tabela IV.13) tenham valores próximos ao 

potencial padrão E° (UOjI,/U**)f o qual forneceria um.a fração 

f *1, essa fração torna-se algumas ordens de grandeza diferente. 

Ainda utilizando os valores de 0(n é traçado um diagrama 

Eh X pH (Ver Figura V.l). As linhas verticais (independentes 

de pH) são traçadas segundo o limite de predominância arbitrado 

(50%) da espécie considerada. A inclinação das linhas que 

separam as espécies de UOa** e V** é dada pela equação de 

Nernst (Ver Item III.2.3/. 
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O diagrama Eh X pH (Ver Fig.V.l), traçado para a amostra 

do poço WC-11, mostra que os campos de estabilidade dos comple

xos de UOjJ• são bem mais amplos que os de U4+ (Comparar com as 

figuras V.8 e V . U ) ; 

Eh 

.<>• 

0-

°2 

U 0 2 F * 

- - " ^ s ^ 

U(0H)3 U(C 

U02(HP04) j 

U(0H)g 

H2 

PH 

Figura V.l. Diagrama Eh X pH para espécies de urânio no poço 
WC-11. 
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A distribuição do urânio nas águas dos poços analisados (Fig.V. 

26) mostra que o U (VI) está presente em maiores concentrações 

nos poços WC-11 (cerca de 5.1 JUg/l) e VC-24 (cerca de 6.6//í/Di 

em relação ao poço NH-47 (cerca de 3.4M&/1). Esse fato 

pode ser explicado pela composição das amostras. As águas de 

infiltração do poço NH-47 apresentam os maiores conteúdos de 

fluoreto. Devido às maiores estabilidades dos complexos de U** 

em relação aos de UOj*• com fluoreto (Ver Tab. III.4 e III.5), 

haverá um consumo maior de U'4 e a reação U022*/U44 reverte pa

ra a formação de U*•, isto é, para a redução de UOÍ 2*. Essa re

dução favorece a precipitação da uraninita (UO2) ou de UF4, di

minuindo, assim, o teor de urânio em solução. 

0 presente trabalho pretende colaborar para estudos 

posteriores que relacionem a geoquimica da rocha com o sistema 

hidrogeológico. E, além disso, avaliar a mobilidade do urânio 

associada a um ambiente de baixa temperatura. 

V.3.CONCLUSÕES. 

- Na parte experimental, o trabalho trouxe uma importante 

contribuição nos métodos de determinação de cloreto e sulfato 

em baixas concentrações (cerca de 1 e 5 mg/l, respectivamente). 

- As águas de infiltração dos poços estudados (WC-11, 

VC-24 e NH-47) são levemente redutoras e de baixo pH. 

- Apesar dos valores de Eh próximos aos de E°(UO* ' • /U*•) 

nesse ambiente, predomina o U (VI), como ion uranila em relação 

ao U (IV) por efeito de formação de complexos e de precipitação 

de hidróxidos e fluoretos. 
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- As águas de infiltração do poço NH-47 possuem o maior 

conteúdo de cations e anions determinados. 

- As águas de infiltração dos poços WC-11 e VC-24 apresen

tam os maiores conteúdos de silicato e possuem como cátion 

principal o potássio. 

- Nesse ambiente, dentre os ligantes principais, predomina 

o ânion sulfato, embora não seja responsável pela mobilidade do 

urânio. 

- Em concentrações típicas de ligantes nas águas analisa

das predominam os complexos de fluoreto de uranila. 

- Um pequeno aumento de pH, devido a variações temporá

rias, favoreceria a formação de complexos com fosfato - carbo

nato . 

- As águas de infiltração dos poços WC-11 e VC-24 possuem 

composição química semelhante. O conteúdo de urânio nesses po

ços varia, em média, de 5 a 7/fg/l. 

- As águas de infiltração do poço NH-47 apresentam os me

nores conteúdos de urânio (cerca de 3//g/l), talvez devido a 

raaior concentração de ions fluoreto que favorecem a redução do 

U (VI). 

- Um estudo mais detalhado, com coletas sistemáticas, para 

verificar variações de pH e Eh, forneceriam maiores informações 

para se elaborar um modelo de mobilidade para o urânio. 
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fosfato sulfato 

fluoreto 

silicato 

Figura V.2.Distribuição dos Anions Principais no Poço WC - 11, 

fosfato 

sulfato 

fluoreto 

silicato 
Figura V.3.Distribuição dos Anions Principais no Poço VC - 24. 
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suHato 

fluoreto 

silicato 

fosfato 

Figura V.4.Distribuição dos Anions Principais no Poço NH - 47, 

Figura V.5.Distribuição doB Cations Principais no Poço WC - 11, 
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^ ^ ^ g l g g Outros 

Figura V.6.Distribuição dos Cátions Principais no Poço VC - 24. 

Mg 

Figura V.7.Distribuição dos Cátions Principais no Poço NH - 47. 
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Figura V.8.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 
Poço WC-11. 

100 

80 

60 

40 

20 

*/. 

UF, 

" UF' 

U UF2
a+ 

0 ' 'i"i i I I I I ^^"^^M 

0 1 2 3 

PH 
Figura V.9.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 

Poço VC-24. 
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PH 

Figura V.10.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 
Poço NH-47. 

Figura V.11.Distribuição de U (VI) em Atfuas de Infiltração do 
Poço WC-11. 
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Figura V.12.Distribuição de U (VI) ea Águas de Infiltração do 
Poço VC-24. 
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0 
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Figura V.13.Distribuição de U (VI) em Águas de Infiltração do 

Poço NH-47. 
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100 
•/. 

7 5 -

50--

2 5 -

U02(C03)2 

2 3 4 5 6 
PH 

7 8 9 10 

Figura V.14.Distribuição de U (VI) em Águas de Infiltração do 
Poro WC-11. 

100 
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60 
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20 r-
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U02(C03)2 

UO,F* 

U02F, 

uor 

f f f l f W W W T T T T I ) i T T Í i T W ^^^^^^^^T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PH 

Figura V.15.Distribuição de U (VI) em Águas de Infiltração do 
Poço VC-24. 
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7 8 9 10 

Figura V.16.Distribuição de U (VI) em Águas de Infiltração do 
Poço NH-47. 

U02OH* 

U02F* 

2 + 

uo2co3 

U02(HP04>; 

uo2so4 

Ü02F2 

Figura V.17.Distribuição de U (VI) en Águas de Infiltração do 
Poço WC-11. 
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U02F 

uo2so4 

U0 2 (HP0 4 > 2 

U02OH 

uo2co3 

Figura V.18 .Dis tr ibuição de U (VI) em Águas de I n f i l t r a ç ã o do 
Poço VC-24. 

UO-F 

U0 2 F 2 

U02OH 

UO 2 * 

uo2co3 

U 0 2 ( H P 0 4 ) 2 

uo2so4 

Figura V.19 .Dis tr ibuição de U (VI) em Águas de I n f i l t r a ç ã o do 
Poço NH-47. 
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U(OH), 

U(OH)4 

U(OH)* 

Figura V.20.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 
Poço WC-1!. 

U(OHj; 

Figura V.21.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 
Poço VC-24. 
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U(OH) 

(0H)4 

U(OH)* 

Figura V.22.Distribuição de U (IV) em Águas de Infiltração do 
Poço NH-47. 

U02OH* 

U02F* U O 2 ( H P O 4 ) 2 

uo2so4 

U02F2 

Figura V.23.Distribuição de U (VI) em Águas de Infiltração do 
Poço WC-U. 
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U02F2 

uo2so4 

U02OH * 

UO 2 * 

U02CHPO^ã 

Figura V .24 .D i s t r ibu ição de U (VI) em Águas de I n f i l t r a ç ã o do 
Poço VC-24. 

U 0 2 F * 

U02OH * 

U0 2 (HP0 4 ) 2 

uo2so4 

Figura V .25 .D i s t r ibu ição de U (VI) em Aguaa de I n f i l t r a ç ã o do 
Poço NH-47. 
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UC - 11 

vc -

NH - 47 

Figura V.26.Distribuição de Urânio nas A*uas de infiltração dos 
Poços Estudados. 



ANEXO A MÉTODOS POTFNCIOMÉTFTOOS PARA DETEFM'. NAÇÃO DE CLORETO 

SULFATO E FLUORETO. 

A.l. DETERMINAÇÃO DE CLORETO E SULFATO PELO MÉTODO DA TITULAÇÃO 

POTENCIOMETRICA 

A.l.l. INTRODUÇÃO [23,24] 

A titulação potenciométrica caracteriza-se por uma altera

ção da f.e.m. de uma célula galvanica como função do titulante 

adicionado. 

Em relação a localização do ponto de equivalência, a téc

nica da titulação potenciométrica oferece um grande número de 

vantagens. É aplicada a sistemas coloridos nos quais os métodos 

visuais do ponto final não são utilizáveis e, é especialmente 

utilizada quando um indicador quimico interno não é praticável. 

0 método da titulação potenciométrica oferece a maior pre

cisão nas determinações de concentrações iônicas porque os ele

trodos ions seletivos são detectores ideais do ponto de equiva

lência. A precisão é geralmente superior a +/- 1% podendo atin

gir +/- 0,1% visto que o fator limitativo dessa precisão não é 

mais constituido pelo eletrodo mas pelo material usado na volu-

metria. 

A titulação potenciométrica pode ser utilizada com reações 

de precipitação, de formação de complexo,de ácido-base e de 

oxi-redução. 

O equipamento requerido é relativamente simples como mos

tra a Fig.A.l. 
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BÜRETA-

BASTAO 
MAGNÉTICO 

íl. tlETRSDU IÜÜICÍÍOII 
— 

ELETRODO OE 
REFERÊNCIA 

AGITADOR 
MAGNÉTICO 

Figura A.1.Equipamento utilizado na Titulação Potenciométrica. 

Um recipiente de titulação, uma bureta contendo o titulan-

te padronizado, um eletrodo indicador apropriado,outro eletrodo 

de referência e um sistema de agitação eficiente. 

Normalmente o titulante pode ser adicionado rapidamente no 

inicio da titulação até as proximidades do ponto de equivalên

cia. Depois, o titulante deve ser adicionado em pequenos in

crementos. Após a adição de cada incremento deve-se deixar um 

tempo suficiente para que a leitura do potencial torne-se 

razoavelmente estável. 

São três os principais métodos gráficos para determinação 

do ponto de equivalência. 

(mV) 
U . O I 

0.33 

0.29 
0.25 

021 

— I I 1 T- l i | 

/ 
/ . 

* * T 1 !_.. 1 1 1 .1 

AE 

15 8 160 16.2 16.4 16.6 

V (ml) V (ml) 

figura A. 2.Métodos gráficos utilizados para determinação do 
ponto fim. 1 na titulação potencií-mét: loa. 
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\':Ú proceòjmento comum que pode ser visto »•«. Fi?-A.2A, é o de 

pl.otH- volume de titular.te utioionado (V)'cr'icra leitura de po

tencial (E). 

Outro procedimento (Fig.A.2B) é traçar a curva diferencial 

onde plota-se AE/ AV contra a média dos dois volumes (V) cor

respondentes a sucessivas leituras de potencial. 

A Fig.A.3 ilustra o método de Gran, um caminho simples e 

preciso para localizar o ponto de equivalência. Para tanto, 

plota-se AV/AE, isto é, o recíproco de AE/ AV (Fig.A.2B) 

contra o volume médio de titulante (V). 

Próximo ao ponto de equivalência AV/ AE varia linearmente 

com o volume. A inclinação da reta muda de sinal ao passar pelo 

ponto de equivalência, estabelecendo assim, duas retas cuja in

terseção fornece o volume do ponto oe equivalência. 

O método de Gran possui a vanta&em de nâo requerer muitos 

dados de titulação próximo ao ponto de equivalência. 

Figura A.3.Método de Gran para O-24 

verificação do ponto 
final na titulação 
potenciométrica. 0.20h % • \ _ \ 

016 

A V ° 1 2 

A E 0 0 8 

0.04 

0 

> 

J I I I I I I I L 
15.1 157 159 16.1 16.3 16.5 

V ( m l ) 



A.I 2. TITULAÇÃO PCTEN'CICMETPICA DE CLORETO UTILIZANDO UM ELE

TRODO SELETIVO DE CLORETO [27,áõ]. 

A. 1.2.1. PRINCIPIO. 

No curso da titulação, o cloreto é precipitado com uma so

lução de nitrato de prata. A titulação é acompanhada pela medi

da da diferença de potencial desenvolvida entre um eletrodo de 

Ag/AgCl e um eletrodo de referência. Uma mudança brusca no po

tencial devido ao excesso de ions prata estabelece o ponto de 

equivalência. 

Ácido nitrico é adicionado para aumentar a solubilidade 

dos outros haletos de prata [271. 

O eletrodo de Ag/AgCl consiste em um fio de prata em 

contacto com uma solução de ions cloreto. Forma-se, então, uma 

camada de AgCl em torno do fio. Quando o eletrodo está em 

contacto com uma solução de ions cloreto, um potencial é desen

volvido. Esse votencial, que depende do nivel de ions cloreto 

livres na solução é medido contra um potencial de referência 

constante através de um medidor de mV. 

A medida do potencial corresponde à concentração .de ions 

cloreto em solução e é descrito pela equação de Nernst: 

E = Eo + S log ÍC1) 



àc 
,-v 

E = potencial do elet.cão medido* 

Eo = potencial de referência 

S = resposta do eletrodo 

[Cl]= concentração de ions cloreto em solução 

A resposta do eletrodo é definido como a mudança observada 

no potencial de 52 a 60 mV quando a concentração varia por um 

fator de 10. 

A. 1.2.2. INTERFERENTES. 

Ions iodeto e brometo sâo titulados com cloreto. Ferricia-

neto causa erro positivo e deve ser removido. Cromato e dicro-

mato interferem e devem ser reduzidos para o estado crômico ou 

removidos. Ion férrico interfere se presente em concentrações 

substancialmente maiores que as de cloreto. 

Ions crômico, ferroso e fosfato nâo interferem. 

Alguns contatninantes podem ser eliminados, simplesmente, 

pela adição de ácido nitrico. 

A. 1.2.3. APARELHOS. 

a.Eletrodo de Vidro 

b.Eletrodo de Ag/AgCl 

c.Medidor de MV. 

d.Agitador magnético com revestimento plástico. 
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\. * . Z . 4 . rfEAGENTES. 

a.Padrão de cloreto 0,0141 N - dissolver l,6486g de NaCl, seco 

em estufa a 105°C, em água bidestilada e diluir a 100 ml; di

luir 5 ml dessa solução para 100 ml com água bidestilada. 

b.Padrão de nitrato de prata 0,014 N - dissolver 2,383g de 

AgNOs em água bidestilada e diluir para 1000 ml. 

c.Padrão de nitrato de prata 0,0014 N - diluir 50 ml do padrão 

de AgNOs 0,014 N para 100 ml com água bidestilada. 

d.Ácido nitricô concentrado. 

e.Ponte Salina - dissolver 20 mg de agar-agar em 1 ml de so

lução KNOa 1M; aquecer; introduzir a ponta de uma seringa na 

solução para que a mesma penetre; deixar esfriar e manter 

umidecida com solução KNO3 1M. 

A.1.2.5. PARTE EXPERIMENTAL. 

RESPOSTA DO ELETRODO. 

a.Transferir 10 ml de água bidestilada para becher de 50 ml e 

adicionar 0.2 ml de HNOj concentrado. 

b.Iniciar agitação e introduzir os eletrodos na solução. 

c.Pipetar 0,1 ml do padrão de cloreto 0,0141 N para a solução. 

Ler o potencial assim que estabilizar a leitura. 

d.Adicionar 1,0 ml do padrão de cloreto 0,0141 N. Ler o poten

cial , 

e.Calcular a diferença entre a primeira e a segunda leitura. 

Essa diferença deve estar entre 52 e 60 mV. 
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PADRONIZA AO DA SOLUÇÍO DF NITVATU uá r?.ATA. 

a.Transferir 10 ml de padrão de cloreto 0,0141 N para becher de 

250 ml, diluir a 100 ml e adicionar 2 ml de HNO3 concentra» 

do. 

b.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos na solução, 

c.Adicionar AgNOj 0,014 N por meio de uma bureta, anotando a 

leitura de mV após cada adição. 

d.Plotar AE/ AV contra V e determinar o volume no ponto final 

<V,f >. 

e.Calcular a normalidade do AgNOj: 

Normalidade do AgNOj = 10 x 0,0141 / V,» 

ANALISE DAS AMOSTRAS E BRANCO. 

a.Transferir 100 ml de amostra para becher de 250 ml. 

b.Adicionar HNOj concentrado gota a gota até pH 5 e, então, 

adicionar 2 ml em excesso, 

c.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos na solução, 

d.Adicionar AgNOj 0.0014 N por meio de uma biueta, anotando a 

leitura de mV após cada adição. 

e.Plotar AE/ AV contra V e determinar o,volume do ponto final 

<v M). 

f.Fazer uma titulação do branco usando 100 ml de água bidesti-

lada. 

g.Calcular a concentração de ions cloreto na amostra: 

mg/l cloreto = (A - B) x N x 35,45 x 1000 / Va 
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onde: 

A - volume d.» AgNO. no pon»,o fir.-i da titulação da amostra (ml) 

B - volume de AgNOj no ponto zí-.sui da titulação do brs.nc;o (ml) 

N - normalidade do titulante AgNOj. 

Va- volume de amostra (ml). 

A Tabela A.l fornece dados da padronização de uma solução 

de AgNOj com padrão de cloreto 0,0141 N. A Fig.A.4 mostra as 

curvas de titulação referentes aos dados da Tabela A.l. 

Tabela A.l.Dados da Titulação Potenciométrica de 10 ml de NaCl 
0,0141 N com nitrato de prata. 

V(ml) 

0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

8,5 

9,0 

9,1 

9,2 

E (mV) 

196 

200 

203 

207 

210 

215 

• 220 

227 

236 

244 

254 

256 

258 

AE/AV 

4 

3 

4 

3 

5 

5 

7 

9 

16 

20 

20 

20 

V (ml) 

9,2 

9,3 

9,4 

9,5 

9,6 

9,7 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

E (mV) 

258 

261 

266 

270 

273 

279 

286 

296 

307 

313 

322 

331 

335 

Á E/ AV 

30 

50 

40 

30 

60 

70 

100 

110 

60 

90 

90 

40 

V (ml) 

10,4 

10,5 

10,6 

10,7 

10,8 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

E(mV) 

335 

342 

347 

349 

352 

358 

368 

375 

381 

386 

390 

393 

396 

AE/&Y 

70 

50 

20 

30 

30 

20 

14 

12 

10 

8 

6 

6 
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100 

50 

T Io" íl-ll 15 

Figura A.4.Curvas de titulação potencioinétrica referentes aos 
dados da Tabela A.l. 



A.i.3. TITULAÇÃO POTENCIOM*T?.iCA DE SULFATO UTILIZ.\i-;?0 UM ELE

TRODO SELETIVO DE CHUMBO [32,34]. 

A. 1.3.1. PRINCIPIO. 

Como nâo existe eletrodo que meça sulfato diretamente, o 

eletrodo de chumbo é um detector sensivel para o ponto final da 

titulação de sulfato cora chumbo. 

O sulfato é precipitado, por titulação, com uma solução de 

perclorato de chumbo. A titulação é acompanhada pela medida da 

diferença de potencial desenvolvida entre um eletrodo de chumbo 

e um eletrodo de referência. 

Uma mudança brusca no potencial devido ao excesso de ions 

chumbo estabelece o ponto de equivalência. 

O perclorato de sódio é usado para ajustar a força iônica 

das amostras e padrão e, também, para aumentar a solubilidade 

de algum CaSO« formado[32]. 

0 eletrodo de chumbo consiste em uma membrana contendo 

sulfetos de chumbo e prata ligados dentro de um corpo de epoxi• 

Quando a membrana está em contacto com uma solução de ions 

chumbo é desenvolvido um potencial de eletrodo através da mem

brana. Esse potencial, que depende da concentração de ion chum

bo livre na solução é medido contra um potencial de referência 

constante através de um medidor de mV. A medida de potencial 

que corresponde a concentração de ion chumbo em solução é des

crito pela equação de Nernst: 

E = Eo + S log [Pb] 
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onde: 

K = pc^T.íCiel ao eletr.-^o medido- (mV) 

Eo = potencial de referência (EIV) 

S = resposta do eletrodo 

[Pb] = concentração de ion chumbo em solução 

A resposta do eletrodo é definido como a mudança observada 

no potencial de 25 +/- 2 mV quando a concentração varia por um 

fator de 10. 

A relativamente alta solubilidade do PbSO« em meio aquoso 

(Kps = 1,6 x 10-*) limita a magnitude da mudança de potencial 

no ponto de equivalência tornando impraticável a titulação de 

soluções diluidas. Foram feitos testes com solventes de cons

tante dielétrica alta de modo a diminuir a solubilidade do 

PbSÜ4. Os solventes usados foram metanol, etanol e isopropanol 

de constante dielétrica 32,3; 25,0 e 18,6 [31], respectivamen

te. Como nào foi verificada nenhuma diferença significativa, o 

etanol foi escolhido por se tratar de um reagente de mais baixo 

custo. 

O método descrito a seguir é apropriado para amostras 

contendo cerca de 10~3M de ion sulfato. Para amostras mais 

diluidas a solução de perclorato de chumbo deverá ser corres

pondentemente mais diluida. Como regra geral a concentração de 

perclorato de chumbo deverá ser 10 vezes maior que a concentra

ção esperada de ion sulfato. 

Na ausência de interferentes, volumes do ponto final são 

estequiométricos e reprodutíveis a •/- 0,2% para concentração 

de sulfato acima de 5,0 x 10~«M. A precisão diminui com a 

diluição da amosVra para aproximadamente 1,0% para concentração 
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cie s«-líato de iO"* M [33J. 

A. 1.3.2. INTERFERENTES. 

Os seguintes ions interferem se presentes em quantidades: 

NOj- > 50 x |S04»'] 

Cl- > 50 x [S0«*-] 

HCOj- > 100 x [S0«*-] 

Fosfato e cálcio devem estar ausentes. Cobre, mercúrio e 

prata envenenam o elemento sensivel do eletrodo e devem estar 

ausentes na amostra. Ions férrico e cádmio também afetam a su

perfície da membrana se a concentração desses ions exceder a de 

chumbo presente. Ion férrico pode ser eliminado ajustando o pH 

da amostra para 4. 

Embora o eletrodo possa ser usado numa grande faixa de pH 

o ion hidrogênio interfere com medidas de baixa concentração de 

ions chumbo. Em soluções alcalinas o ion hidróxido forma preci

pitado com chumbo, reduzindo a concentração de chumbo livre na 

amostra. A melhor faixa de pH é entre 4 e 7. 

A. 1.3.3. APARELHOS. 

a.Eletrodo de vidro. 

b.Eletrodo Seletivo de Chumbo 

c.Medidor de mV. 

d.Agitador map.«ético com revestimento plástico. 
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A. 1.3.4. REAGENTES. 

a.Etanol P.A. 

b.ISA (NaCl04 5M) - dissolver 70,25g de NaC104.H2O em 50 ml de 

água bidestilada e diluir para 100 ml. 

c.Padrãode Pb(C104 )2 0,1M - dissolver 3,0418g de carbonato de 

chumbo em 3 ml de HC10« concentrado; evaporar até quase secu

ra ; retomar em água bidestilada e diluir para 100 ml. 

d.Padrão de Pb(C104 h 0.01M - transferir 10 ml do padrão de Pb 

0,1M para balão volumétrico de 100 ml, adicionar 50 ml de 

etanol e completar o volume com água bidestilada. 

e.Padrão de SO* 0.01M - dissolver l,4347g de NajS04 em 100 ml 

de água bidestilada; diluir 10 ml dessa solução para 100 ml. 

A.1.3.5. PARTE EXPERIMENTAL. 

RESPOSTA DO ELETRODO: 

a.Transferir 10 ml de água bidestilada para becher; adicionar 

10 ml de etanol e 0,1 ml de ISA. 

b.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos. 

c.Pipetar 0,1 ml do padrão de chumbo 0,1M para a solução; ler o 

potencial logo que estabilizar, 

d.Adicionar 1,0 ml do padrão de chumbo 0,1M; ler o potencial, 

e.Calcular a diferença entre a primeira e a segunda leitura. 

Essa diferença deve ser de 25 +/- 2 mV. 
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ANAIT.-iá TAS AMOSTRAS, BRANCO E CAITBRAÇSO DO PADFÂC. 

a.Transferir 10 ml de amostra para becher e ajustar o pH de 4 a 

7 com solução de NaOH ou HC10«. 

b.Adicionar 10 ml de etanol e 0,1 ml de ISA. 

c.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos, 

d.Titular a amostra com padrão de chumbo 0,01M, em incrementos 

de 0,5 ml, anotando o potencial após cada adição. Adicionar 

mais 3 incrementos após o ponto final. 

e.Plotar AE/AV contra V e determinar o volume no ponto fi

nal . 

f.Repetir os procedimentos de a a e utilizando 10 ml de água 

bidestilada para determinação do volume no ponto final para o 

branco (B). 

g.Repetir os procedimentos de a a e utilizando 10 ml do padrão 

de sulfato 0,0IN para calibração do padrão de chumbo, 

h.Calcular a concentração do padrão de chumbo: 

H IPbl : H It) X V It) / V Ix) 

onde: 

V (x) = volume do titulante - B (ml) 

V (t) = volume do padrão de sulfato {10 ml) 

M (t) = molaridade do padrão de sulfato (0,01M) 

i.Calcular a concentração de sulfato na amostra: 

H (SOi) í V It) x M (t) / V IH) 
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-ode ; 

V (t) = volume do titulante - B (ml) 

M (t) = n.olaridade do padrão de chumbo C"0,01M) 

V (a) = volume de amostra (10 ml) 

A Tabela A.2 fornece os dados da padronização do padrão de 

chumbo 0,01 M. A Fig.A.5 mostra as curvas de titulação referen

tes aos dados da Tabela A.2. 

VPf--4.25 

Figura A.5. Curvas de titulação referentes aos dados da Tabela 
A.2. 
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Tab'-ii» A. 2 . Dados da T i * d i a ç à o P o ' - e i . c i c m e t r i c a de Naj SO* 
5 ,0 x 'í"'-JM c c m j e r c l o r a t o de-chumbo 1,0 -. 10-*M. 

V ( m l ) 

0 

0 , 5 
m 

1 . 0 

1 , 5 

2 , 0 

2 , 5 

3 , 0 

3 , 5 

. 4 . 0 

4 . 5 

E (mV) 

- 2 1 8 

- 2 2 3 

- 2 2 2 

- 2 2 1 

- 2 1 9 

- 2 1 5 

- 2 0 9 

- 2 0 1 

- 1 8 5 

- 1 2 4 

A E / AV 

1 0 , 0 

1 , 4 

2 , 0 

4 , 6 

8 , 0 

1 0 , 8 

1 6 . 6 

3 2 . 6 

1 2 1 . 4 

V ( m l ) 

4 . 5 

5 . 0 

5 . 5 

6 . 0 

6 . 5 

7 . 0 

8 . 0 

9 , 0 

1 0 , 0 

E <mV) 

- 1 2 4 

- 1 1 1 

- 1 0 5 

- 1 0 2 

- 0 9 9 

- 0 9 7 

- 0 9 4 

- 0 9 2 

- 0 9 0 

1 
AE/ áV 

2 6 . 0 

1 2 . 0 

6 . 0 

6 . 0 

4 . 0 

3 . 0 

1 . 7 

2 , 3 



A. 2. 0>iEn<INAÇAO DE FLVORE'.C PEJ.0 MÉTODO-TO ELETRODO SFLETIVO 

A.2.1. INTRODUÇÃO. 

O método do eletrodo seletivo fornece uma medida exata do 

ion simples fluoreto em água. Com este método concentrações de 

fluoreto de 0,1 a 1000 mg/1 podem ser medidas. 

O eletrodo não responde a fluoreto ligado ou complexado. 

Estas dificuldades são superadas pela adição de uma solução 

tampão de alta força iônica total (TISAB. para cobrir variações 

de força iônica e que contem um quelato (CDTA) para complexar 

alumínio, preferencialmente. 

O fluoreto é determinado potenciometricamente usando um 

eletrodo seletivo de fluoreto em conjunção cora um" eletrodo de 

referência e um pHmetro com escala de mV. 

O eletrodo de fluoreto consiste em ura cristal de fluoreto 

de lantanio através do qual é desenvolvido um potencial pela 

presença de ions fluoreto. A célula pode ser representada por: 

Ag/AgCl,Cl(0,3M),F(0,001M)LaF3/amostra/eletrodo de referência. 

O elet-odo seletivo de fluoreto pode ser usado para medir 

a atividade ou concentração de fluoreto em amostras aquosa3 pe

lo uso de uma curva de calibraçâo apropriada ou pelo método da 

adição de padrão. 
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A. 2. 2- INTERFEREM £3. 

Cations polivalentes como Si(IV;, Fa(IIT> a Al(IJ-) inter

ferem pela formação de complexos com fluoreto {27]. 

Em solução ácida o hidrogênio forma complexo com fluoreto 

mas, a coraplexação é despresível se o pH for ajustado para 5. 

Em solução alcalina o ion hidróxido também interfere com a res

posta do eletrodo sempre que a concentração de OH for maior que 

0,1 vezes a concentração de fluoreto presente. Em pH<8 a 

[OH]=10-«M e não há interferência na medida [27], 

A. 2.3. TÉCNICA DA CURVA DE CALIBRACAO [27,28]. 

A. 2. 3.1.PRINCIPIO. 

É um método simples para medida de um grande número da 

amostras. A temperatura das amostras e padrões deve ser a mes

ma. Assim como a força iônica das amostras e padrões permenece 

inalterada pela adição de TISAB. 

Na medida direta uma curva de calibraçáo é construida em 

papel semi log. As leituras de potencial de cada padrão sãc 

plotadas no eixo linear contra suas concentrações corresponden

tes no eixo log. Na região linear da curva somente 3 padrões 

são necessários para determinar a curva de calibração. Boa li

nearidade é conseguida na faixa de 0,1 a 1000 mg/l F- [27], 

A difercça de potencial entre padrões cujas concentrações 

difiram por um fator 10 deverá ser 58 mV mas, na prática uma 

diferença acima de 52 mV é satisfatória. 
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A. 2.3. 2. APARELHOS». 

a.Eletrodo seletivo de fluoreto. 

b.Eletrodo de Ag/AgCl. 

c.Medidor de mV. 

d.Agitador magnético. 

e.Micropipetador calibrado. 

A.2.3.3.REAGENTES. 

a.liSAB (total ionic strength adjustment buffer) - em 500 ml de 

água bidestilada adicionar 57 ml de ácido acético, 58 g de 

NaCl e 4 g de CDTA (titriplex IV); agitar para dissolver; 

imergir um eletrodo de pH calibrado na solução e, lentamente, 

adicionar NaOH 6M (cerca de 125 ml) até pH 5,0 - 5,5; deixar 

esfriar e diluir a 1 litro com água bidestilada. 

b.Hidróxido de amônio (1:1) - diluir 25 ml de NH4OH concentrado 

para 50 ml com água bidestilada. 

c.Hidróxido de sódio 6M - dissolver 24,242g de NaOH em 100 ml 

de água bidestilada. 

d.Padrão de fluoreto 500 mg/l - dissolver 0,5584 g de NaF em 

500 ml de água bidestilada. 

e.Padrão de fluoreto 1,0 mg/l - diluir 0,1 ml do padrão de 

fluoreto 500 mg/l para 50 ml com água bidestilada. 

f•Padrão de fluoreto 10,0 mg/l - diluir 1,0 ml do padrão de 

fluoreto 500 mg/l para 50 ml com água bidestilada. 

g.Padrões para a curva - preparar padrões de fluoreto de 0,05; 

0,1; 0,5 e 5,0 mg/l (os padrões são preparados de acordo com 

a conoe:.tração de fluoreto nas amo.-iras). 
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A. 2. 3.4 .t'Ar'.TE EXPERIMENTAL. 

TRATAMENTO PRELIMINAR DA AMOSTRA. 

Amostras contendo alta concentração de cations polivalen

tes são, preliminarmente, percoladas em resina cationica na 

forma H+, para separação dos cations. 

CALIBRAÇÃO E ANALISE DAS AMOSTRAS. 

a.Transferir 10 ml de amostra e padrSes para frasco de 25 ml. 

b.Medir o pH; caso esteja ácido adicionar NH«OH (1:1) até pH 5 

a 8. 

c.Adicionar 10 ml de TISAB. 

d.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos, 

e.Medir o potencial logo que estabilizar. Anotar a leitura. 

f.Com as leituras dos padrões, plotar a leitura de mV contra o 

logaritmo negativo da concentração de fluoreto e traçar a 

curva de calibração. 

g.Determinar as concentrações de fluoreto nas amostras através 

da curva de calibração. 

CÁLCULOS. 

A equação da curva de calibração é calculada pelo método 

dos mínimos quadrados (Ver ANEXO D). 



108 

A.2 \.TÉCNICA DA ADIÇAO DE PADRÃO. 

A.2.4.1.PRINCIPIO [29]. 

Para obter uma ótima precisão nas determinações potencio-

métricas com os eletrodos seletivos é preciso que o potencial 

desenvolvido pelo eletrodo na solução amostra seja comparado ao 

potencial medido numa solução padrão tendo exatamente o mesmo 

meio, tendo uma concentração próxima à do ion procurado, medido 

nas mesmas condições e no mesmo momento. Tais condições são sa

tisfeitas no método da adição de padrão. 

Basicamente, o método consiste em medir o potencial do 

sistema constituído pelos dois eletrodos mergulhados em um vo

lume relativamente grande e conhecido de amostra, acrescentar 

um pequeno volume conhecido de uma solução relativamente con

centrada de fluoreto e, em seguida, medir novamente o potencial 

do sistema. A concentração inicial de fluoreto pode ser calcu

lada a partir da diferença de potencial observada. Os cálculos 

envolvidos no método são relativamente simples. 

O potencial desenvolvido pelo eletrodo seletivo em conjun

ção com um eletrodo de referência, num volume Vo de amostra 

quando a concentração de fluoreto é Co, é dado por: 

El s cte + R log Co (Eq.l) 

Após acrescentar um pequeno volume conhecido de padrão 

(Vp) de concentração Cp, o novo potencial é dado por: 

E2 = cte + R log 
Co Vo Cp Vp 

+ 
Vo+Vp Vo+Vp 

(Eq.2) 
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A d;.ferença dos potenciais do eletrodo antes e depois da 

adic~.o .io padrão í dado por: 

[ Co Vo + Cp Vp "| 

Co (Vo + Vp) J 
AK = E2 - El = R log (Eq.3) 

AE 
= log 

R [Co Vo + Cp Vp "| 

Co (Vo + Vp) J 

Co Vo + Cp Vp 
10 A*/« = 

Co (Vo + Vp) 

Co (Vo + Vp) x 10**/" = Co Vo + Cp Vp 

Co [(Vo f Vp) x 10*E'« - Vo] = Cp Vp 

Cp Vp 
Co = (Eq.4) 

[(Vo + Vp)x IO**/»] - Vo 

A.2.4.2.APARELHOS. 

Ver A.2.3.2 

A.2.4.3.REAGENTES. 

Ver A.2.3.3 de a a f. 

A.2.4.4.PARTE EXPERIMENTAL. 

TRATAMENTO PRELIMINAR DA AMOSTRA. 

Ver Tratamento Preliminar da Amostra do item A.2.3.4. 
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RESP^ÓTA DO ELETRODO. 

a.Transferir 10 ml do padrão de fluoreto 1,0 ng/l para frasco 

de 25 ml e adicionar 10 ml de TISAB. 

b.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos. Anotar a leitu

ra logo que estabilizar. 

c.Repetir os itens a e b para o padrão de fluoreto 10,0 mg/l 

d.Calcular a diferença entre a primeira e segunda leitura (R). 

ANALISE DAS AMOSTRAS. 

a.Transferir 10 ml de amostra para frasco de 25 ml. 

b.Medir o pH; caso esteja ácido adicionar NH40H (1:1) até pH 

5-8. 

c.Adicionai 10 ml de TISAB. 

d.Iniciar a agitação e introduzir os eletrodos. Anotar a leitu

ra logo que estabilizar (E). 

e.Adicionar 0,1 ml de padrão de fluoreto 500 mg/l e anotar a 

leitura do potencial logo que estabilizar (B • P). 

f.Repetir o item anterior (E + 2P). 

CÁLCULOS. 

A concentração inicial de ions fluoreto (Co) é dada pela 

Eq.4: 
Cp Vp 

Co = 
[(Vo + Vp)x IO**/»1 - Vo 

Temos que: 

ÒE1= (E • P) - (E) (Eq.5) 

AE2 = <K - 2P) - (E) (Eq.6) 
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Logo, 

500 x O.i. 
Co(II= 

((20,2 + 0,l)x 10*Í»/«1 - 20,2 

500 x 0.2 
Co(2)= 

f(20,2 + 0,2)x 104**/»! - 20,2 

Então, o resultado é reportado como: 

Co = Co +/- s 

onde: 

• _ Co(l) • Co(2) 

Co = media entre as duas medidas = 
2 

/£ [Co - CÕ> ' 
s = desvio padrão da média s \ / 

V n - l 

como n=2: 

s -\JZ CCo - CÕI* 



ANEXO B. MÉTODOS KSPECT'.pr,, •'QMfrV.nCOS PARA DETERMINAÇÃO DE 

NITRATO,TOS: ATO,S11TIA TC S SULFATO. 

B.l. INTRODUÇÃO.[37,38] 

Quando um feixe de luz branca atravessa uma cubeta de vi

dro cheia com um líquido, a radiação emergente será menos in

tensa que a incidente. A diminuição da intensidade pode ser 

aproximadamente i£ual em todo intervalo de comprimento de onda 

ou pode apresentar diferente amplitude para diferentes cores. 

Essa perda, acima de tudo, é devida à absorção da energia ra

diante pelo líquido. 

A amplitude com que a energia é absorvida pelo líquido é 

geralmente maior para algumas cores, que constituem a luz 

branca, que para outras, que resulta m feixe emergente colo

rido. A cor aparente da solução é sempre o complemento da cor 

absorvida. Assim, uma solução que absorve na região do azul 

(de 465 a 480 nm) parecerá amarela, a que absorve na do verde, 

cor purpura, etc. 

Quando se fala em cor, restringe-se a discussão à região 

visível do espectro, mas vários conceitos e métodos • analíticos 

seguem o mesmo princípio, tanto na região do ultravioleta como 

na do infravermelho» 

A importância das soluções coloridas vem do fato que a ra

diação absorvida é característica da substância. Assim qualquer 

substância solúvel colorida pode ser determinada quantitativa

mente dessa maneira. Além disso, muitas substâncias incolores 

ou fracamenti coloridas podem ser analisadas por adição de uma 
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suhr*.iaei«» que reaja com elas formando um composTO colorido. 

F/ae .*. o principie da ubaoroiometria". A espectrofotoaetria 

é uma divisão da absorciometria que se refere particularmente 

ao uso do espectrofotômetro. 

0 tratamento quantitativo da absorção de energia radiante 

pela matéria depende do princípio geral conhecido como lei de 

Beer. 

Considerando um recipiente transparente com faces planas e 

paralelas atravessadas por uma radiação monocromática (Po) e 

supondo que o mesmo seja enchido com um líquido absorvente, a 

potência da radiação emergente (P) será tanto menor quanto mais 

ela penetrar no líquido e quanto maior for a concentração do 

material absorvente. A expressão matemática da lei de Beer é: 

Po 
log = abe = A = - log T 

P 

onde: 

Po - radiação incidente 

P - radiação emergente 

a - absortividade 

b - comprimento ótico pe -ido 

c - concentração 

A - absorbáncia 

T - transraitância 

A lei de Beer é rigorosamente válida apenas para luz mono

cromática. Filtrando-se a luz ou, melhor, escolhendo-se uma 

banda estreita de comprimentos de onda com um monocromador, ge

ralmente um prisma ou um retículo, consegue-se uma precisão 

maior. 
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Um .-ispectroioLS™atro muito usado no intervalo do vis^tl, 

de PiO a 625 nm, ó o Bausoh 1 Lomb Spe2tronic-20, ci.ij s;.stema 

ótico pode ser visto na Fig.B.l. â 'ri instrumento de f.'.ce úni

co c>.m uma rede de reflexão de seiscentas linhas por milimetro. 

DE REFERENCIA m m /C3NBENSM1QRA 

A H T E P A R O — ^ ' ^ ^ ^ 

FOCO DA 
LEHIE 

FOTOV'LVULA V - F I I T R O 
DE MEDIDA BIOQUEAOOR 

Figura B.l.Diagrama ótico do espectrofotômetro Bausch & 
Lomb Spectronic-20. 

O detector é uma fotoválvula a vácuo, cujo sinal é passado 

através de um amplificador especial compensado a fim de reduzir 

os efeitos da não linearidade e de desvios. 

Com esse tipo de instrumento, o branco (solvente), é medi

do primeiro e ajustado a 100% T (A = 0). A amostra é colocada 

no caminho ótico e medida. Essas duas operações devem ser repe

tidas a cada comp imento de onda. O método do feixe único é ca

paz de fornecer uma precisão até a 4§ casa. Um trabalho mais 

rápido é obtido com instrumentos de feixe duplo, onde a luz 

passa, alternadamente, através da cubeta com a amostra e com o 

solvente e comparam-se os dois, automaticamente, a fim de ser 

obtida uma leitura de A ou T. 

Os espectrofotômetros para ultravioleta e visível geral

mente abrangem de 165 a 205 nm, 0 limite superior nunoa é menor 

que cerca de 650 nm e pode se estender a 1000 nm ou mais. 



B 2 . •' ; T E > ' I I N A Ç A 0 DE N T Y R I T ^ - N ' L T K A T O POR REPUCSO Eh COLUNA DE 

Cd E ESPECTROFOTOMETRIA [ 1 2 , 2 7 ] . 

B . 2 . 1 . PRINCIPIO. 

O método é baseado na redução do ion nitrato a ion nitrito 

por percolação de uma amostra em uma coluna contendo cobre e 

cadmio 

0 ». trito-nitrato combinado é, então, determinado por dia-

zotação do nitrito total com sulfanilamida: 

H2N02S -C3"NH2 + N02 + 2H* —+ H2N02S - £ ^ ~ N = N + 2H20 

e azo-acoplamento com n-1-naftil etilenodiamina: 

H2N02S-Q-NSN + /3-NHCH2 CH» NH2 — • H2 N02 S-^-N =N-Q-NHCH2 CH2 NHa + H« 

que é medido espectrofotometricamente [35J. 

A diazotaçâo deve ocorrer na presença de quantidade sufi

ciente de ácido cloridrico ou acético. 0 azo-acoplamento deverá 

ocorrer somente na complementaçao do processo de diazotaçâo e à 

acidez deverá ser a menor possível. 

0 ion nitrito presente originalmente pode ser determinado 

separadamente procedendo a análise omitindo a etapa da redução 

com cAdmio. 0 ion nitrato pode ser calculado como a diferença 

entre o nitrito-nitrato combinado e o nitrito. 
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O metodo é recomendado para p/nostras cuja ccnoentrarüo dr» 

nitrp.to í»:-«á acima dt iO/lS/1-

B.2.2. INTERFERENTES. 

Amostras turvas devem ser filtradas para eliminar interfe-

rentes particulados e para previnir uma possível obstrução na 

coluna de redução, diminuindo o fluxo. 

Amostras coloridas que absorvem em comprimento de onda en

tre 520 e 540 nm interferem na medida da absorbância. 

Certos ions metálicos em concentração acima de 35 mg/l po

dem causar interferências. Por exemplo, Hg(II) e Cu(II) podem 

formar ions complexos coloridos cora bandas de absorção na re

gião da medida da cor. Ferro e manganês também interferem. 

Em amostras ácidas (pH < 4,5) o ion nitrato não é reduzido 

na coluna de cadmio. Para vencer esta interferência a amostra 

deve ser neutralizada a pH de 6 a 8 antes da análise [27]. 

20 

Ocm 

Ocm 

s/ 

* 

01:3.5 

•01:0.7 

Cd/Cu 

Figura B.2.Coluna 'de Redução de Cadmio. 
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E.2.?. APARELHOS. 

a.Espectrofotômetro Bausch & Lomb. 

b.Cubetas de 1.0 cm de percurso ótico. 

c.Coluna de redução de cádmio (Ver Fig.B.2). 

B.2.4. REAGENTES. 

a.Cadmio granulado - 50g de grãos. 

b.NH«OH (1:1)- diluir 25ml de hidróxido de amônio concentrado 

para 50 ml com água bidestilada. 

C.NH4CI (85g/l)- dissolver 42,5g de cloreto de amônio em 500ml 

de água bidestilada. 

d.Sulfanilamida- dissolver 2,0g de sulfanilamida numa mistura 

de 10ml de ácido cloridrico concentrado e 50ml de água bides

tilada; diluir para lOOm.l com água. 

e.N-1-naftil-etilenodiamina- dissolver lOOmg do reagente em 

100ml de água bidestilada. 

f.HCl fl:l)- adicionar 50ml de ácido clorídrico concentrado em 

cerca de 40ml de água bidestilada e diluir para 100ml. 

g.CuSO« (20g/l)- dissolver lOg de CuS04.5H20 em 100ml de água 

bidestilada; diluir para 500ml. 

h.Solução estoque de nitrato (1000mg/l) - dissolver 3,609g de 

KNOs, seco a 105°C por 24h, em água bidestilada e diluir pa

ra 500ml; conservar com lml de cloroformio. 

i.Solução estoque de nitrito (1000mg/l) - colocar cerca de 4g 

de KNO2 em um becher tarado e secar por cerca de 24h em dee-

secador até u.?so constante; dissolver 3,036g e n 50ml de água 

bidestilada e Jiluir para 500ml. 
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j.Pad"ô>ri de nitrito e nitrato - preparar padrões de ü,02; 

0:05; 0.1 e 0,F jig/1 de ambos nitrito e" nitrato. 

l.Lã de vidro. 

B.2.5. PARTE EXPERIMENTAL. 

TRATAMENTO DOS GRÃOS DE CADMIO. 

a.Lavar cerca de 50g de grãos de cadmio com HC1 (1:1) e, de

pois, com água bidestilada. 

b.Agitar o cadmio limpo em porções de 100ml de solução de sul

fato de cobre durante 5 minutos ou até que a cor azul desbote 

parcialmente. Decantar e repetir com outra porção de sulfato 

de cobre até aparecerem traços de precipitado coloidal mar

rom. 

c.Lavar os grãos com água, no mínimo 10 vezes, para remover to

do precipitado de cobre. 

EMPACOTAMENTO DA COLUNA DE REDUÇÃO. 

a.Encher a coluna (Ver Fig.B.2) com água para prevenir formação 

de bolhas de ar durante a operação de enchimento. 

b.Verter grãos de cadmio suficiente pr.ra produzir uma coluna de 

15cm. 

c.Lavar a coluna com solução de cloreto de amônio com fluxo de 

lOml/min. 

d.Quando nào estiver em uso, cobrir o cadmio na coluna com so

lução de cloreto de amônio. Se entrar ar durante o empacota

mento ou <i coluna secar uma nova coluna deve ser preparada. 
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DETERMIMAÇAO DE MTTRITO-NITRAT-- COMBINADO*. 

a.Tomar 50ml de amostra, medir o pH e ajustá-lo para 6 a 8 COB 

solução de NH«0" ou HCl. 

b.Adicionar 10ml de solução de NH«C1 e misturar'bem. 

c.Percolar a amostra pela coluna com fluxo de 10ml/min. 

d.Coletar 30ml do efluente inicial e descartar.. Coletar cerca 

de 20ml do efluente final. 

e.Pipetar 10ml do efluente coletado para frasco de 20ml. 

f.Antes de 15min adicionar lml de solução de sulfanilamida. 

Agitar e deixar em repouso por 2min. 

g.Adicionar lml de solução de n-l-naftil-etilenodiamina. Agitar 

e deixar em repouso por lOmin. 

h.Medir a absorbância a 543nm antes de completar 30min. 

i.Repetir os itens de a a i_ para o branco (água bidestilada), 

padrões de nitrato e um dos padrões de nitrito de concentra

ção igual a um dos padrões de nitrato (verificar a eficiência 

da coluna de redução). 

j.Plotar absorbância contra concentração e determinar o 

NOa-NOa-N combinado (mg/l). 

DETERMINAÇÃO DE NITRITO. 

a.Repetir os itens a, b, f_, £> h, i para as amostras, branco e 

padrões de nitrito. 

b.Plotar absobância contra concentração e determinar NOj-N 

(mg/l). 
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DETPPMNAOSO DE NITRATO. 

a.Calcular NOs-N em mg/l por subtração de NOi-N de NOa-NOj-N 

combinado. 

B.2.6.CÁLCULOS. 

A equação da reta para a curva de calibraçao é determinada 

pelo método dos mínimos quadrados (Ver ANEXO D). 



B.3- DITERMINAÇAO 7'E FC3FATC POR ü^PECTROFOTOMETRIA DO 

AZUL DE MOLIBDÈNIO [12,27], 

B.3.1. PRINCIPIO. 

Uma grande variedade de métodos de análise de fosfato se 

baseiam na formação de heteropoli complexos onde o átomo cen

tral é o fósforo e os grupos coordenados são poliânios de mo-

libdato. Dentro desse princípio existem dois grupos de métodos 

que podem ser descritos: 

a.A formaçSo do ácido molibdofosfórico amarelo, pela ação 

do fosfato com molibdato em meio ácido. 

b.A formação do ácido molibdofosfórico azul através da re

dução do composto r.marelo. 

0 primeiro grupo é menos sensível mas, as técnicas são 

muito simples. O máximo da banda de absorção está a 310 - 350 

nm mas, não é conveniente medir absorção na região do ultravio

leta uma vez que o excesso de molibdato absorve fortemente nes

ta região. 

A maior precisão na determinação do ácido amarelo se deve 

a sua matriz possuir composição definida e ser seguramente so

lúvel em água. Os resultados obtidos com o segundo grupo são 

menos preciso já que o ácido azul não tem composição definida. 
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A1P«B disse o ácido azu2 .-». provavelmente, pouco solúvel em 

água e, está presente no estad;- cr'oidal." Is«*o rtjioer.ca o afeito 

de eletrólitos e temperatura na cor da solução. A extração por 

solvente remove os efeitos de alguns componentes coloridos e 

aumenta a sensibilidade [24]. 

0 método descrito nesse trabalho é baseado' na reação de 

formação do ácido molibdofosfórico, H3[P(Mo3Oi o)*] [39], amare

lo. Essa reação ocorre em meio ácido, onde a maioria do fosfato 

presente está sob a forma do íon trivalente P0«3_ conforme pode 

ser visto na curva de distribuição das espécies fosfato com o 

pH (Ver Fig.B.3). 0 ácido amarelo é, então, extraido para a fa

se orgânica com isobutanol e, reduzido ao intensamente colori

do, azul de molibdênio, M02O5.XH2O [39], pelo cloreto estanoso. 

Figura B.3.Distribuição das Espécies Fosfato com o pH. 
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A«: amost ras forar» p ré concc^^^adas em r e s i n a an iô i . i ca 

AMbERLITE TR'.-4Í-G, uma vez que suas; c o n ^ ^ t r e ç o e d esl'vo na 

f a i x a de 1 0 / t g / l que é o l i m i t e de de t ecção tio método. 

B.3.2. INTERFERENTES. 

Interferência positiva é causada por silica e arsênio. Si

lica pode ser eliminada pela adição de ácido cítrico. 

Interferências negativas são causadas por arsenato, fluo-

reto, tório, bismuto, sulfeto, tiossulfato, tiocianato ou ex

cesso de molibdato [27]. 

A fase orgânica, após extração, tem que estar livre de mo-

libdato pois o ion oxida Sn(IZ) a Sn(IV) que precipita causando 

turbidez na solução. 

Figura B.4.Coluna de troca iônica 
para pré concentração 
de ions. 

.!—Resina 

V 
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B.3.3. APARELHOS. 

a.Coluna de troca iônica (Ver Fig.B.?}. 

b.Espectrofotometro Bausch & Lomb. 

c.Cubetas com 1.0 cm de percurso ótico. 

B.3.4. REAGENTES. 

a.Cloreto estanoso 2,5% em HCl 2M - dissolver 0,6532g de esta-

nho metálico em 8,26ml de ácido clorídrico concentrado e di

luir para 50ml com água bidestilada. 

b.Nolibdato de sódio 20% - dissolver lOg de Na2MoO«.2HaO em 

50ml de água bidestilada. 

c.Isobutanol P.A. 

d.Resina AMBERLITE IRA-400 (50 - 100 mesh). 

e.HCl 1M - em cerca de 50Oral de água bidestilada adicionar 

82,6ml de ácido clorídrico concentrado e diluir para 1 litro. 

f.Solução padrão de fosfato (50 mg/l) - dissolver 219,5 mg de 

KHiPO« em 1 litro de água bidestilada. 

g.Padrões de fosfato - preparar padrões de fosfato de 50, 100 e 

200>^íg/l ou conforme a concentração de fosfato nas amostras. 

B.3.5. PARTE EXPERIMENTAL. 

TRATAMENTO PRELIMINAR DA AMOSTRA. 

a.Montar uma coluna (Ver Pig.B.4) com 1 ml de resina AMBERLITE 

IRA-400. 

b.Tomar :00ml de amostra e medir o y[. Ajustar o pH para 5 a 6 
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com srÀução de Mu 01! ou KCl. 

c.P'iColar a ano^'vo pela oviuna com fiux*o de 0,5 iti/V. •-•.!. 

d.Lavar com lOral de água bidestilada ooc; fluxo -ie 0,5?-.' •**:!• 

e.Eluir com 10ml de IIC1 1M com fluxo de 0, 5ml/min .Recolher o 

eluido em funil de extração. 

CALIBRAÇÂO E ANALISE DAS AMOSTRAS. 

a.Tomar 10ml de amostra (eluido do TRATAMENTO PRELIMINAR DA 

AMOSTRA), padrões e branco (HCl 1M). 

b.Adicionar 0,2ml de solução de molibdato de sódio. Misturar 

bem e deixar em repouso por 2min. 

c.Adicionar 10ml de isobutanol. Agitar lmin e deixar separar as 

fases. 

d.Descartar a fase aquosa e lavar a fase orgânica com duas por

ções de 5 ml de água bidestilada. 

e.Adicionar 2 ml de solução de cloreto estanoso. Agitar durante 

1 min. 

f.Separar as fases e ler a fase orgânica a 725 nm após 30 min. 

g.Caso forme emu1são adicionar 0,1 ml de etanol após separação 

das fases. 

B.3.6. CÁLCULOS. 

A equação da reta para a curva de calibração é determinada 

pelo método dos mínimos quadrados (Ver ANEXO D). 



B . 4 . r,CTET<MINAÇAO DE SILICA POR EisrtoYROrOTOMETRIA DG 

A:,-JL DE MOLIBÜENIO M I ,27]. 

B.4.1. PRINCIPIO. 

A silica se classifica, em abundância, próximo ao 

oxigênio, na crosta terrestre, aparecendo como oxido em muitas 

rochas e combinado com metais na forma de ipuitos minerais 

silicatos, particularmente as rochas ígneas e metaraórficas. A 

degradação destas rochas contendo silica resulta na presença de 

silica em águas naturais como partículas em suspensão em estado 

coloidal ou polimérico, e como íon silicato. 

0 tipo e composição desses minerais em contacto com a água 

e o pH da água sac os fatores primários que controlam a solubi-

lidade e a forma da silica na solução resultante.-

Um dos métodos colorimétricos utilizado para determinação 

de silica em água se baseia na reação da silica solúvel com o 

ion molibdato para formar o ácido molibdosilícico, 

H«[Si(M03O1o)* ].XH2O, o qual se torna azul por redução com o 

ácido l-amino-2-naftol-sulfônico. 

A condição ótima para a formação do ácido molibdosillcico 

é fraca acidez (pH 1,5). Em pH mais alto o ácido molibdofosfó-

rico também é formado. 

0 ácido molibdosilícico formado em baixa acidez é estável 

para ação de ácidos minerais. Então, se uma mistura de ácidos 

molibdosillcico e molibdofosfórico for tratada com ácido 

mineral, o molibdofosfórico é decomposto enquanto que a acidi-

ficaçâo da solução a 4N não produz efeito no ácido molibdosilí

cico . 



IZ'I 

AK?m disso, como o ácidr ameralo é instável, deve ser adi

cionado grande excesso de nioli.dat. o para'que todo ác^ao jilíci-

co seja con\ertido a ácido molibdosilícico amarelo Í35J. 

Na etapa de redução, o uso de redutores fortes (estanho 

divalente, por exemplo) leva a formação de dois ou mais produ

tos reduzidos, enquanto que redutores fracos (eikonogen, ácido 

ascórbico, etc.) formam somente um produto [35]. 

Nesse trabalho foi usado o eikonogen (ácido-l-amino-2-naf-

tol-sulfônico): 

que é uma substância cristalina, fracamente solúvel em água e 

álcool. 

O espectrofotômetro é usado a 815 nm mas, o sistema de cor 

também obedece a lei de Beer a 650nm com sensibilidade aprecia-

velmente reduzida. 0 método é adequado para amostras cuja con

centração de silica está acima de 40/íg/l. 

B.4.2. INTERFERENTES. 

Cor e turbidez interferem se não removidos por filtração 

ou diluição. Fosfato interfere na cor da reação e pode ser eli

minado pela adição de ácido oxálico. Agentes oxidantes ou redu

tores fortes podem interfirir na etapa de redução da reação. 

Compostos orgânicos também podem interfirir na formação da cor. 
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B.4.3. APARELHOS. 

a.Espeutrofotômetro Bausch & Lomb. 

b.Cu .etas de 1,0 cm de percurso ótico. 

B.4.4. REAGENTES. 

a.NH4 0H (1:1) - diluir 25ml de hidróxido de araônio concentrado 

para 50ml com água bidestilada. 

b.HCL (1:1) - em um balão de 100ml contendo 40ml de água bides

tilada adicionar 50ml de ácido clorídrico concentrado e com

pletar o volume com água. 

c.Molibdato de amônio (75g/l) - dissolver 7,5g de (NH4 )eMo7 0i« . 

4H20 em água bidestilada com agitação e aquecimento brando; 

filtrar se necessário; ajustar o pH para 7 a 8 con.NaOH; di

luir para 100ml. 

d.Ácido oxálico (10%) - dissolver lOg de H2C2O4.2H2O em 100ml 

de água bidestilada. 

e.Soiuçâo de redutor - dissolver 500 mg de ácido 

l-aaino-2-naftol-4-sulfônico e lg de Na2SOa em 50ml de água 

bidestilada; adicione esta a uma solução de 30g de NaHSOa em 

150ml de água bidestilada; liltrar. Descartar quando a solu

ção ficar escura. 

f.Solução padrão de silica - dissolver 0,473g de NajSi03.9H20 

em 11 de água bidestilada. Checar a concentração por gravime

tria (lml = O.img SiOj). 

g.PadrSes de síli-a para calibrado - preparar padrões de sili

ca de 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mg/i -a partir do padrão de I00mg/1. 



129 

Obs Todas as soluções Jovem ser p; *.p.** »rlas com água bi-.-jst * lada 

recentemente fc-i. ida e resfriada e ^i^dzen^jas em fv.áco de 

polietileno. 

B.4.5.PARTE EXPERIMENTAL. 

a.Transferir uma alíquota de lOml de amostra, padrão e branco 

para um recipiente de polietileno ou plástico. Medir o pH e 

adicionar solução de NH<OH ou HC1 até pH 5 - 6. 

b.Adicionar seguidos 0,2ml de HC1 (1:1) e 0,4ml de solução de 

molibdato de amônio e agitar bem. 

c.Após cerca de 5min, adicionar 0,3ml de solução de ácido oxá-

lico e agitar bem. 

d.Adicionar 0,4ml de 3oluçSo de redutor. Misturar bem e deixar 

em repouso por lOmin. 

e.Medir a absorbancia contra o branco a 81õnm. Plotar absorban

cia contra concentração e determinar a curva de calibraçao pelo 

método dos mínimos quadrados (Ver ANEXO D). 



B.r. DETERMINAÇÃO L.L SULFATO POR HGrKCTRoi-OTOKETR. *. DO 

ÁCIDO CLOROANILICO 135]. 

B.5.1. PRINCIPIO. 

Sulfato é fartamente distribuído na natureza e pode estar 

presente em águas naturais de poucos a muitos milhares dt> mili

gramas por litro. 

Em drenagem de mina, a alta concentração de sulfato apare

ce em decorrência da oxidação da pirita [27]. 

A escolha do método para análise do sulfato vai depender 

da faixa de concentração e do grau de exatidão requerido. Nor

malmente os métodos se baseiam na precipitação do sulfato de 

bário ou chumbo. 

O método aqui descrito se baseia na precipitação do sulfa

to de bário com cloroanilatc de bário e medida espectrofotome-

trica do produto liberado com a reação. 

Uma suspensão de cloroanilato de bário (sal de bário de 2, 

5-dicloro-3,6-dihidroxi-p~benzoquinona) reage com sulfato para 

liberar uma quantidade equivalente de ácido cloroanilico: 

HO Cl 

°=u=° 
Cl OH 

cuja concentração é determinada pela medida da absorbância a 

330 ou 530 no. 
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A concentração do ácido clcoaní lico é p'. oporei oral so 

conte'Vio C"i sulfato j nt». amcdtr-i. 

A reação é conduzida era solução 80% de álcool etílico para 

baixar a solubilidade do sulfato de bário formado e, assim, au

mentar a sensibilidade do método. 

Babko e Pilipenko [35] sugerem que a reação ocorra em pH 

6,5 quando a absorbância é medida a 330 nm e, era pH 3 a 4 quan

do medida a 530 nm. No trabalho aqui descrito a reação foi con

duzida em pH 3 a 4 e a absorbância medida a 330 nm. Desse modo 

o limite de detecção é 3,0^g de sulfato em 10ml de solução 80% 

de álcool etílico. 

0 método é simples e podem ser processadas várias amostras 

numa única análise. 

B.5.2. INTERFERENTES. 

Fluoretos, fosfatos e, especialmente, silicofluoreto que 

reagem com bário fornecem resultados maiores. Mas, se a reação 

é feita em pH 2 o efeito interferente de tais ions diminui sig-

nificantemente. Ions de Ca, Pb, Cu, Zn, Al, Fe e alguns outros 

cations também interferem e devem ser removidos. Normalmente 

são separados num trocador catiôniço na forma Hf. 

B.5.3. APARELHOS. 

a.Tubos de centrifuga com tampa, 

b.Coluna de troca iônica (Ver Fig.B.4). 

c.Cubetas de 1,0 cm de percurso ótico. 

d.Eíipeetrofotômet.ro "ausoh & Lomb. 
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B.o.4. TEAGENTES. 

a.Resina catiônica DOWEX 50W-X8 (20 - 50 mesh). 

b.Cloroanilato de bário P.A. 

c.EtanoT P.A. 

d.Solução tampão pH 3 a 4 - em 50 ml de água bidestilada adi

cionar 0,58 ml de ácido acético glacial; neutralizar com so

lução de NaOH até pH 3-4; diluir para 100ml e determinar o 

pH. 

e.Solução padrão de sulfato 10.000 mg/l - dissolver l,4S36g de 

Na2S04 em 100ml de água bidestilada. 

f.Padrões de sulfato - preparar padrões de 10, 20, 30, 40 e 50 

mg/l de sulfato ou de acordo com a concentração na amostra. 

B.5.5. PARTE EXPERIMENTAL. 

TRATAMENTO PRELIMINAR DA AMOSTRA. 

a.Tomar 30ml de amostra e medir o pH. Ajustar o pH para 5 a 6 

com solução de NH4OH ou HC1. 

b.Preparar uma coluna (Ver Fig.B.4) com ,1 ml de resina DOWEX 

50W-X8 na forma H». 

c.Percolar a amostra pela coluna com fluxo de 1,0 ml/min. 

d.Coletar 20ml do efluente inicial e descartar. 

e.Coletar cerca de 5ml do efluente e proceder a análise de sul

fato. 
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CALIBRACÁu á AMALISE DAS AMOFVRAF-

a.Tomar os tubos de centrifuga e adicionar a cada um deles 25mg 

de cloroanilato de bário, 8nil de etanol e Iml de solução tam

pão. Misturar bem. 

b.Adicionar a cada tubo Iml de amostra. 

c.Repetir os itens a e b para os padrões e branco. 

d.Agitar cada tubo durante 30min. 

e.Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 5min. 

f.Medir a absorbâhcia a 330 ou 530 nu. 

B.5.6. CÁLCULOS 

A equação da reta para a curva de calibraçâo é determinada 

pelo método dos mínimos quadrados (Ver ANEXO D). 



ANtXO C.'.rlTODO FLUORIMftTRICO PAPA DETERMINAÇÃO L)E URÂNIO [40). 

C l . INTRODUÇÃO. 

A fluorimetria do urânio se baseia na propriedade de 

lurainescência do elemento, especialmente pela ação da radiação 

ultravioleta. De modo geral, essa propriedade é observada em 

compostos que contêm urânio (VI), sendo especialmente intensa 

em compostos que contêm o ion uranila. Como a intensidade da 

radiação emitida é, sob certas condições, função da concentra

ção do urânio, essa propriedade é usada para fins de análise 

quantitativa do elemento. 

Uma outra propriedade do urânio, também utilizada no 

método fluorimétrico, é a de que o ion U02•
l quando em solução 

sólida com o íon fluoreto, tem sua fluorescência intensificada 

quando excitado pela radiação ultravioleta (abrange os compri

mentos de onda de 560 nm a 630 nm). Essa solução sólida é 

obtida pela fusão do composto que contém o íon uranila com um 

fluxo que poderá ser constituído de fluoretos alcalinos ou de 

uma mistura de carbonatos e fluoretos. 

Os fluxos de fluoretos apresentam maior sensibilidade, 

permitindo que sejam determinadas pequenas concentrações de 

urânio. 

A intensidade de fluorescência depende, também, da presen

ça ou não de fatores interf«rentes na solução sólida. Esses fa

tores podem ser: 

- Substâncias estranhas que podem emitir fluorescência 

quando sob ação -da radiação ultravioleta. 
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- SuDstancias interferences '.or coloração da pastilha. 

- Substâncias interferences que " atuas ĉ iso agente 

"quenching" (i.é, que encobrem a fluorescência emitida 

pelo urânio). 

Dentre os elementos que podem colorir a pastilha de fluxo 

destacam-se Fe, Co, Ni, Mn, Cr, Cu, V, Pb, Bi, In, Zn, Mo e as 

terras raras. Muitos deles também são fortes agentes 

"quenching". 

Dentre os elementos que provocam "quenching" está o ferro. 

Por isso, sua eieminação no percurso da análise é de grande im

portância. Isso é feito através da extração do urânio de uma 

fase aquoõa nitrica, para uma fase orgânica, utilizando o ni

trato de alumínio como agente "salting out". 

0 método aqui descrito se baseia na extração do urânio com 

TOPO 0,1M em xileno e, em seguida fusão com uma mistura de 2% 

de fluoreto de lítio em fluoreto de sódio para formar um fluxo 

de fluoreto de urânio. Após esfriar examina-se diretamente em 

um fluorimetro. 

0 método da fluorimetria pode ser utilizado para medir 

concentração de urânio acima de lAg/1, por calíbraçâo ou pelo 

método da adição de padrão. 

C.2. APARELHOS. 

a.Fluorimetro tipo Jarrell Ash. 

b.Cadinhos de platina. 

c.Pastilhador de aço inoxidável. 



C.3. REACENTES. 

1-u 

a.TOPO (oxido de tri-n-octilfosfina) 0,1M em xileno - dissolver 

38,6g de TOPO em 1 litro de xileno. 

b.Nitrato de alumínio - preparar uma solução saturada. 

c.NaF/LiF - misturar 98g de fluoreto de sódio a 2g de fluoreto 

de litio. 

d.Solução padrão de urânio (1000 mg/l) - dissolver 0,5896g de 

oxido de urânio (UjOa) em 20ml de HN03 (1:1); evaporar até 

quase secura; dissolver o resíduo com 10ml de HNOj (1:9) e 

diluir para 500ml com solução de HNOa (1:99). 

e.Padrão de urânio 10/i*/l - diluir 10^1 do padrão de 1000 

mg/l para 1000 ml com água. 

C.4. PARTE EXPERIMENTAL. 

a.Adicionar em tubo de extração» 0,5ml de solução de nitrato 

de aluminio e 10 ml de amostra. 

b.Preparar 03 tubos para cada amostra. 

c.Repetir os itens a e b para branco e padrão de IQjUg/1. 

d.Adicionar a cada tubo 1 ,'0ml de solução de TOPO e agitar du

rante 5min. 

e.Deixar os tubos em repouso durante 1 hora para separação das 

fasesi 

f.Preparar as pastilhas de NaF/LiF, dentro dos cadinhos de pla

tina, com auxilio de um pastilhador calibrado de modo a for

necer pastilhas com peso da ordem de 0,35mg. 

g.Transferir 0,lml da fase orgânica para a pastilha de NaF/LiF. 



1*7 

h.Secar *»a estufa a 120' C durante 30min e fundir c. fov»o a 

1Í0Q°C durante .'din. Colocar taabéa no forno ua cadi.Vir» -azio 

para zerar o flúoriaetro e, outro coa pastilha contendo o pa

drão (sea extração) para verificar a voltagea de operação do 

aparelho. 

i.Transferir os cadinhos coa o aaterial fundido para estufa a 

120°C e, quando atingir essa teaperatura, retirar da estufa e 

transferir para um dessecador para resfriaaento final. 

j.Proceder a leitura no fluoríaetro. 

1.Antes de executar a análise fazer uaa deteráinação coa a 

aaostra pura para verificar a faixa de concentração. 

C.5. CÁLCULOS. 

CONCENTRAÇÃO NA AMOSTRA. 

A concentração de urânio nas aaostras é dado pela equação: 

Ca = Cp x La / Lp Àlg/1 (Cl) 

onde: Ca - concentração na amostra ( Z< g/l) 

Cp - concentração do padrão. {JU g/l) 

La - (leitura da amostra)-(leitura do branco) 

Lp - (leitura do padrão)-(leitura do branco) 
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EPIiC ASSOCIADO. 

O cálculo do erro associado é feito através da propagação 

dos erros das leituras. As amostras,padrSo e branco são anali

sadas em- triplicata. Então, para cada um, a medida da fluores-

cência é dada pela média com um desvio padrão associado» 

Ao entrar no cálculo da concentração (Cl) os erros são 

propagados segundo as equações (C.2) e (C.3), abaixo: 

a.Para soma ou subtração: 

EX. (A +/- Sa) +/- (B +/- Sb) 

-\í erro = \/ Sa» • Sb« (C.2) 

b.Para mult ipl icação ou d i v i s ã o : 

EX. (A + / - Sa) x / * (B + / - Sb) 

slWW erro = (AxB) ou (A/B) \ / I 1 + — I ( C . 3 ) 

LIMITE DE DETECÇÃO. 

0 limite de detecção é dado por (C.4): 

LD = 6 Sb (C.4) 

onde: St - d-v.vio padrão do branco 
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D.l. ANALISE DE REGRESSÃO. 

Um dos métodos estatísticos mais amplamente usados, a 

"análise de regressão", permite tratar com variáveis em termos 

de valores numéricos. 

0 termo "análise de regressão" se refere ao método pelo 

qual estimativas são feitas dos valores de uma variável a par

tir do conhecimento dos valores de uma ou mais variáveis, e da 

medida dos erros envolvidos nesse processo de estimativa. 

No estudo do relacionamento de uma variável X com outra 

variável Y, matematicamente, Y é chamada uma função de X, mas 

estatisticamente o termo "regressão de Y sobre X" é geralmente 

usado para descrever o relacionamento. Para distinguir as duas 

variáveis nos estudos de regressão, Y é freqüentemente chamada 

"variável dependente" e X "variável independente". 

A regressão tem muitas aplicações. 0 objetivo pode ser de

terminar se existe um relacionamento entre X e Y, estudar a 

forma da curva de relacionamento e pensar nas razões que levam 

a tal relacionamento. 

O modelo para u>na regressão linear simples assume que 

existe um relacionamento linear entre duas variáveis, e que es

se relacionamento pode ser expresso na forma Y = aX + b • e. 0 

símbolo e (erro) representa o desvio da linha que seria encon

trado se toda população de dados fosse conhecida. 
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Vi ato que geralmente »> -• t€.ra informações somente sobre a 

amostra, obtêm-se estimntivas V^.-J. os "parâmetros a e b da 

população a partir das amostras. Os parâmetros estimados s&o 

denotados por A e B, e o valor estimado da amostra para Y é de

notado por y. O uso do símbolo y é útil porque diferencia um 

valor "calculado" da variável dependente, de y," que denota un 

valor "observado". A equação y = Ax + B é chamada linha de re

gressão simples. 

D.2. MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS. 

O método dos mínimos quadrados, técnica geralmente aplica

da em análise de regressão, impõe que a soma dos quadrados dos 

desvios entre os valores observados da variável dependente e 

dos correspondentes valores computados na linha de regressão, 

deve ser um mínimo. A linha de regressão tem um ponto (x,y) pa

ra cada valor de x. A diferença entre o valor estimado y e o 

valor observado y é, então, (y-y). Assume-se assim que a melhor 

linha irá minimizar essa diferença. Uma vez que algumas dessas 

diferenças são positivas e algumas negati/as, sua soma pode 

tornar-se nula, então utiliza-se o quadrado das diferenças e 

sua soma £ iy-y)* , para cada valor de x e y_. Dessa forma, a me

lhor função ou fórmula para um conjunto de dados é uma função 

y = f(x) para o qual t (y-y)2 é um mínimo. Então, o método dos 

mínimos quadrados possui as seguintes propriedades matemáticas: 

&• Z (y-y)* é um mínimo. 

b.Os desvios para cima da linha são iguais aos desvios pa

ra baixo dr. Jinha, e então £ (y-y) = 0. 

c.A função passa itravés do ponto médio (x,y). 
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Je viT. conjunto de dados é uma amostra tuudômica dr uma 

grande população, a fun./ão ^i'tida pela técr.'ca dos mínimos qua

drados fornece coeficientes (A e B para a função linear) que 

são estimativas imparciais dos parâmetros da população. 

Sejam conhecidos n pares de pontos (x,y) obtidos experi

mentalmente. Procura-se um ajuste desses dados por uma função 

matemática do tipo y = Ax + b, onde os parâmetros A e B devem 

ser determinados. A técnica consiste em substituir y pela fun-

ç£o de x na expressão Z (y-y)1 t ou seja: 

Q = Z (desvio dos pontos experimentais em relação a linha)1 

ou Q = I (y-y)* = l [y - <Ax + B)]« (D.l) 

Tomando-se derivadas parciais da expressão em relação a 

cada um dos coeficientes e, fazendo igual a zero (um mínimo): 

dQ 
-- : - 2 I ly - | Ai • B|] : 0 (D.2) 
dB 

dQ 
— = - 2 Z x[y - (Ax + B)] = 0 (D.3) 
dA 

Rearranjando as expressões: 

Z y = nB • A l x (D.4) 

Z xy = B Z x + A Z x* (D.5) 

Resolvendo a equação (D.4) para B, em termos de A,x e y. e, 

substituindo o resultado de B na equação (D.5), 

Z y - A í x 
B = -.- (D. 6) 

n 
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A
 Z x y " n X y . (D.7) 

I x* - n x* 

~ x I y 
onde: x = - - e y = — <!>•*> 

n n 

Substituindo (D.8) em (D.6): 

B = y - A x <D'9> 

Os erros cometidos na determinação dos parâmetros A e B 

são determinados propagando-se os erros das variáveis x e y_. 

Por simplicidade de cálculo são considerados somente os erros 

provenientes de y e utilizam-se as expressões do tipo: 

SA = erro na inclinação da reta 

= \/l (dA/dy)* S,« ' <D-10> 

S« s erro por onde passa a reta em y 

S 

S , =\Jz (dB/dy)* S,« (D.11) 

onde Sr é o desvio padrão d.? y ou, o modo de exprimir a disper

são média dos dados em torno da média. 

I <y» - y>2 

s, = . 
n - 1 
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RPJOIvendo as equaçõf.s iD.lO) e (D.11) 

o . 
OA 

«?. 

V'r s*a 

\ A sy> 

(Z (x -

A 

1 (I x* 

— — "\ 
2 x)* 

\ 
- x I x)» 

(D.12) 

(D.13) 

onde A = Z x* - (Z x)* 

A equação da reta é, então, escrita: 

y = (A +/- S A ) X + (B +/- S.) 

D.3. AJUSTE EXPONENCIAL. 

No caso de um ajuste exponencial do tipo 

y = b e-»« 

onde a e b são constantes a determinar, a solução é bastante 

simple's. Basta transformar o ajuste da curva exponencial em utn 

ajuste linear, tomando-se o logaritmo da expressão, ou seja: 

In 7 : In b - ax 

Chamando: 

In y s y 

In b : B 

-a = A 

x s x 
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tem-se -.. equação de uma reto * 

y = AX + B 

Utilizando o método dos mínimos quadrados já descrito, de

terminam-se A e B, e substituem-se os valores acima. 

O erro propagado de (x •/- S») ou de (y +/- Sy) aparece, 

então, como sendo: 

S, = SA 

Sb = e» Si 

D.4. ANALISE DE CORRELAÇÃO. 

Considerando uma quantidade y como sendo uma variável de

pendente de x, por exemplo, através de uma relação linear da 

forma 

y = Ax + B 

os coeficientes A e B podem ser determinados pelo método dos 

mínimos quadrados. 

Assim, a análise de regressão permite obter o valor de uma 

variável (y), conhecendo-se uma segunda (x), e dá ênfase á es

timativa e medida do erro do processo. 

Na análise de correlação, o objetivo básico é obter 

uma medida do grau de associação entre as duas variáveis. 

Agora o interesse se concentra na intensidade do relacionamento 

entre as variáveis ou, em outras palavras, em como as variáveis 

estão correlacionadas. 

Uma medida da quantidade de correlação que existe entre x 

e y pode ser desenvolvida em termos da variação relativa dos 

valores de y ao redo»- da linha de regressão e da correspondente 

variação ao redor da mídia da variável y. 
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O termo "variação", rsomo usado em estatística .onvr/.cio-

neirnpiití: se refer:- a uma soma <J.e desvios' quadrados. A* si-, a 

variação dos valores drs y ao redor da linha de regressão é me

dida por: 

l (y-y)* 

e a variação dos valores de y ao redor da média da variável y é 

medida por: 

£ (y-y)1 

A primeira dessas expressões é r\ soma dos quadrados dos 

desvios verticais dos valores de y da linha de regressão. A se

gunda expressão é a soma dos quadrados dos desvios verticais da 

linha horizontal y = y. 

O relacionamento entre as variações ao redor da linha de 

regressão e da média pode ser sumarizada numa única medida para 

indicar o grau de associação entre x e y_. A medida usada para 

esse propósito é o "Coeficiente de Determinação da Amostra", 

definido como 

£ (y-y)2 * (D.14) 
Ri = 1 

l (y-y)* 

O coeficiente de determinação é uma medida da tendência 

dos dados se situarem sobre a linha de regressão. Os valores de 

R* variam de 0 a 1. Valores próximos a zero indicam uma pequena 

(ou nenhuma) associação entre as variáveis x e y, enquanto que 
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valores próximos a 1 irdicam û c* forte associação drcru a.-- va

riáveis. 

A raiz quadrada do coeficiente de determinação é chamado 

"coeficiente de correlação" R, e sempre toma o sinal do parâ

metro A da equação de regressão. Entào, o coeficiente de corre

lação R é positivo quando a linha de regressão tem uma inclina

ção positiva, isto é, quando o relacionamento entre x e y_ é tal 

que pequenos valores de y correspondem a pequenos valores de x 

e vice-versa. 
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