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dos húmicos. 15

1.5 - Experimentos de PAÜLI (1975) com húmus derivado de li

gnita. 17

1.6 - As cadeias naturais de decaimento radioativo. 19

1.7 - Energia e probabilidade de emissão das partículas al-

fa dos isótopos da série de tório. 22

1.8 - Distribuição do teor de urânio e razão isotópica
2 ̂4

U/t:)UU para a maioria dos dados publicados acerca
de análises de águas superficiais. 26

1.9 - Distribuição do teor de urânio e razão isotópica

ü/ U para a maioria dos dndos publicados acerca

de análises ?. s água3 subterranean. 27

1.10- Classificação áe ainostrs.3 de á^uas subterrâneas bas£

ada na cenesníraj^o d-:- urânio e razão U/ U. 30

2.1 - Síntese geológica do Planalto de Poços de Caldas. 34

2.2 - Interpretação estrutural io maciço de Poços-.; de Cal -
das a partir de in: gen3 MSS do Landsat-1 . 37

2.3 - Foto r^fia eérca da rcgiâc do Morro do Fsrro, Poços

c!c Cal-iar (MG). A2

-Vil-



.4 - Pluviometri* i? r sa l no Jforro do Ferro e posto aeteo

roló^iec ia Divi3ac de Proteção Radit>lógiea e COR -

troie Asbi?ntal do Departamento do Sc.Turança da üu-

á 4t>

3.1 - Ferfil geológico 5o 3R-1, Morro ic Perro, Po;rs ie

Caldas (SF3). 51

í.2 - Perfil ^eolótico de SR-2, Kcrro ãc Ferro, Foçcs de

Cal*as (K3Í. 52
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R E S U M O

Efetuaram-se analises isotópicas de urânio e tÓrio CM

testemunhos de sondagem na área de mineralização principal do Mor

ro do Ferro, Poços de Caldas (MC), em águas subterrâneas prove

nieates de diversos furos de sondagem perfurados no local e em

águas superficiais procedentes de córrego que se origina na base

do morro.

Para a extração de urânio e tório, submeteram-se as a

mostras a um longo procedimento químico, determinando-se as ativi_

dades dos isotopos 22tTh e 232Th (série 4n) e isótopos 25SÜ, 2 3 4ü
230e Th (serie 4n • 2) por intermédio da técnica de espectrometria

alfa.

As razões ü/ U determinadas nos testemunhos de

sondagem não caracterizaram desequilíbrios acentuados '-ntre esses

isótopos; já as razões Th/ Th e Th/ U obtidas em algu

mas amostras acusaram a existência de elevado desequilíbrio entre

esses isótopos, associando-se ã presença de possíveis zonas de re

moção de urânio e precipitação de rádio.

Nas águas subterrâneas e superficiais, as razões Th/

Th acusaram a existência de fracionamento isotópico acentuado

entre esses nuclídeos; já as razões U/ U situaram-se no in-

tervalo de 1,0 a 2,0 , denotando ocorrer lixiviação seletiva de

U em relação a ü em algumas amostras. Aplicaram-se os dados

da concentração de urânio e razão U/ U nas águas subterrâneas

aos modelos desenvolvidos para a dedução de proporções de águas

numa mistura e para a caracterização de acumulações de urânio.

Determinou-se correlação entre a variabilidade do

teor de urânio dissolvido nas águas subterrâneas e a alteração do

nível do lençol freático devido a infiltração das águas meteóri-

cas, sugerindo a possibilidade de utilização desse elemento como

traçador natural da recarga de aqüíferos. A quantidade de urânio
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lixiviado pela água de infiltração mostrou-se dependente das ca

racterísticas litolôgicas e topográficas das sondagens.

Pvocessaram-se análises químicas dos componentes prin

cipais e menores em águas subterrâneas da área mineralizada, não

se observando relação entre a variabilidade do teor de urânio dis

solvido e a variabilidade de concentração dos constituintes aniõ

nicos, principais cátions, elementos e compostos caracterizados.

Algumas evidências favoreceram a possibilidade de complexação do

urânio com compostos orgânicos, tendo sido considerada uma prova

vel semelhança de comportamento entre o urânio e o tório, do pon

to de vista de mobilização para a fase líquida.
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A B S T R A C T

Uranium and thorium isotopic analyses were performed

on well spoils of the main ore body at Morro do Ferro, Poços de

Caldas (MG), using groundwater from several boreholes in the area

and surface water from a stream that originates at the base of

the hill.

For extraction of uranium and thorium a long chemical

process was applied to samples; activities of Lt" Th and Th

isotopes (4n series) and also oi U, U and Th isotopes

(4n • 2 series) were determined by the alpha spectroraetry method.

2*4 23S
The ratios " y/ U determined for well spoils did

not show marked di>equilibria between these isotopes.However, the

ratios " Th/ Th and uTh/ U obtained in some samples showed

a high disequilibrium between these isotopes, associated with the

presence of possible zones of removal of uranium and precipitation

of radium. "- __

228 232
In ground and surface waters, the ratios Th/ Th

showed marked isotopic fractionation between these nuclides ;

however the ratios " U/"" U were between 1,0 and 2,0, showing

selective leaching of U in relation to IJ in some samples.

Data on the concentration of uranium and the ratio U/ U in

groundwater were applied in models developed to deduce propor-

tions of water in a mixture and to characterize the accumulation

of uranium.

The correlation between variability in concentration

of uranium dissolved in groundwater and alteration of the level

of the water table due to infiltration of rainfall was observed,

suggesting the possibility of using this element as a natural

tracer of recharge of aquifers. The amount of uranium leached by

the infiltrating water was dependent on lithologic and topographic
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characteristics of the boreholes.

Chemicnl analyses nf the major and minor compounds

vere made for groundwater of the ore body zone, but the relationship

between the variability of the concentration of the dissolved

uranitm and variability ot* the concentration of the anionic com-

ponents, main cations, elements and characteristic compounds were

not observed . Seme evidence favors the possibility of complexinf»

of uranium with organic compounds. Also considered is a probable

similarity in behavior between uranium and thorium, from the point

of view of mobilization to the liquid phase.
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\ utilização i?c técnicas isotôptcas ert hidrologia ^

tituiu um outr- csapc de aplicação da tecnologia nuclear. -. pr«-

pried*d< da raJir-at :vidade se mostrou de inter-sse ao M<trnlogo ,

const:tnin«!o «*a várias situações ferramenta adicional suplementar

a 3utro« métodos. Nos casos que envolves a caracterização da escala

de tempo em determinado sis tesa hidro lógico, a existência da radio

atividade natural na ígua constituiu-se em possibilidade indepen-

dente «rara a obtenção dos parâmetros de interesse.

Na hidrologia isotópica tem sido empregados radioisóto

pos artificiais.produzidos em reator nuclear e injetados pelo in

vestigador no sistema estudado e radioisótopos ambientais, de ocor

rfncia natural, produzidos pela radiação cósmica ou pelo homem, sem

controle do investigador como e o caso do trício (Ti) e C origina

dos pela detonação de explosivos nucleares.

0 ^H possui meia-vida de 12,26 anos, tendo sido con-

vencionalmente empregado na datação de águas subterrâneas de origem

recente. 0 C apresenta meia-vida de S7JO anos, sendo amplamente u

tilizado na datação de águas subterrâneas antigas, de até 40.000

anos. Algumas pesquisas foram desenvolvidas utilizando outros radio

isótopos ambientais na datação de águas meteóricas e subterrâneas ,

por exemplo, o Na (meia-vida « 2,S anos), o Si(meia-vida « 100

anos), o Ar(meia-vida • 269 anos) e o Cl(meia-vida • 3,1 x 10

anos) (BACK i HANSHAW, 196S; IVANOVICH, 19S2 e ANDREWS et al.,19l2)

ANDREWS et ai. (19*2) também registraram o emprego do He radiogêni

co na datação de águas subterrâneas muito antigas»

Já há vários anos, crescente interesse passou a ser dî

rigido aos isótopos de urânio, U e ü, de ocorrência natural ,

que começaram a ser empregados em hidrologia co* finalidades diver

sas. 0 ü é produto de decaimento do U e, desde o início das

pesquisas, caracterizou-se a existência de desequilíbrio entre es-
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ses isotopes para o urânio dissolvido nas «Tguas (CHERDYNTSEV et ai.,

1955).

Num dos primeiros trabalhos com enfoque hidrológico ,

OSMOND et ai. (1968) estudaram um sistema simples de água subterrâ

nea e sugeriram que o teor de urânio dissolvido e razão de ativida_

de "*'/U U fossem consideradas propriedades conservativas; admitin

do o sistema como sendo de diluição isotõpica, esses autores deduzî

ram as proporções das águas de diferentes procedências que contri_

numa mistura. Inúmeras pesquisas posteriores foram desenvolvi^

das, fornecendo outras interpretações hidrolõgicas aos resultados

obtidos para as razões U/ U e concentrações de urânio nas

águas, conforme se verifica por exemplo em OSMOND et ai. (1983).

0 presente trabalho tem por objetivo avaliar a possibi

lidade de utilização do urânio dissolvido nas águas subterrâneas co

mo traçador natural da recarga de aqüíferos. Para tanto, efetuou-se

238

estudo da dinâmica do comportamento do U em função das flutua-

ções do nível do lençol freático.
Também pretendeu-se verificar se algum elemento ou com

238
posto apresenta comportamento similar ao do U e, para isso, efe

tuaram-se análises químicas dos componentes principais e menores

dissolvidos nas mesmas águas subterrâneas.

Com o propósito de se discutir os modelos desenvolvi

dos para a dedução de proporções de águas numa mistura e para a ca

racterização de acumulações de urânio, estimou-se o grau de desequi_

líbrio entre o U e o U nas águas estudadas.

Para a verificação das conseqüências da interação en-

tre as fases líquida e solida, determinou-se a extensão do desequi_

líbrio entre o U e o U em amostras de testemunhos de sondía

gem efetuada na área investigada.

Com o intuito de se avaliar se para o tório a ocorrên

cia de interação entre as fases líquida e solida ocasiona desequiH

-2-



brios similares aos encontrados para o urânio e indicados pelas ra

zõe:
238,

234 238 - 232
zões li/ U, determinaram-se as atividades dos isótopos Th e

Th nas mesmas amostras de águas subterrâneas e testemunhos. Para

a observação do grau de homogeneidade de comportamento dos dois el£

mentos na área da sondagem estudada, obtiveram-3e razões Th/Wj U

a partir das análises efetuadas nas amcstras dos testemunhos.

Mo desenvolvimento dessa pesquisa, selecicnou-se como

área de estude o Morro do Ferro, localizado há cerca de 15 Kl» ao

sul da cidsde <le Poços de Caldas, estância h «drmiineral situada no

Estado de Minas Gerais a 21° 47* latitude sul e 46° 34• longitude

oeste (figura 0). A cidade de Poços de Caldas situa-se na região

norte do planalto que leva seu nome, cuja maior parte localiza-se no

fcstado de Minas Gerais, a exceção da região oeste que atinge o Esta

do de São Paulo.

Uma acentuada anomalia radiométrica na área do Morro

cio Ferro foi identificada em 1953 no levantamento aerocintilometri

co promovido pelo DNPM, devendo-se primariamente ao tõrio e secun-

dariamente ao urânio e terras raras (TOI-BERT, 1955). 0 deposito de

tÓTio e terras raras está restrito ao lado sudeste do morro, um ín

greme declive revestido de grama, com uma ravina coberta de mato e

sem afloramentos superficiais de rochas ígneas subjacentes.

Escolheu-se o referido local para a execução da pesqui

sa, por ser favorável ã presença dos isótopos de interesse, por e-

xistirem estudos hidrogeolõgicos caracterizando o comportamento do

nível do lençol freático da área e por apresentar localização de fá

cil acesso para a coleta de amostras. Alem disso, ressalta-se que

recentemente a área despertou interesse em vários pesquisadores ,

quando EISENBUD et ai. (1979) propuseram a utilização do Nforro do

Ferro no estudo da maneira pela qual o plutônio se mobilizaria de

um depósito geológico que fosse fraturado, etn virtude das similari-

dades químicas do tório e plutônio. Desde então, um amplo projeto

envolvendo inúmeras instituições começou, a ser desenvolvido e os re
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saltados da mobilização do tório a partir da erosão superficial por

precipitações, da solubilização por água meteórica e da solubiliza

ção por água subterrânea são discutidos por LEI {1984).

\"o Capítulo 1 deste trabalho são apresentados fundame£

tos teóricos gerais acerca da ocorrência de urânio e tório em dife-

rentes materiais terrestres^salientando-se os desequilíbrios isotópi^

cos verificados nas cadeias de decaimento desses elementos, de in-

teresse na presente pesquisa.

No Capítulo 2 são descritos os aspectos principais do

local selecionado para desenvolvimento da pesquisa, o Morro do Fer

ro, apresentando-se o seu posicionamento dentro do contexto geology

co do Planalto de Poços de Caldas e suas características mineralo

gicas, pedolcgicas, radiométricas, hidrológicas e meteorológicas.

No Capftulo 3 são apresentados os trabalhos hidrogeoló

gicos executados no Morro do Ferro por ocasião do desenvolvimento

da pesquisa que empregou o tório como análogo natural do plutônio .

As características das sondagens referidas no decorrer do presente

trabalho são descritas neste capítulo.

0 Capítulo 4 contém informações sobre as técnicas ami

líticas utilizadas para a obtenção dos resultados pretendidos na

pesquisa, bem como sobre as amostras selecionadas para análise. Es-

pecial atenção é dirigida aos limites de deteção dos isótopos de in

teresse.

No Capítulo 5 são descritos e discutidos os resultados

obtidos nas análises isotópicas de urânio e tõrio das amostras dos

testemunhos provenientes da área de mineralização principal do Mor

ro do Ferro, avaliando-se o estado de equilíbrio radioativo nas sé

ries do U(4n * 2) e Th(4n).

0 Capítulo 6 contém a apresentação e discussão dos re

sultados obtidos nas análises das águas subterrâneas coletadas nas

diversas sondagens e superficiais provenientes de córrego que sirena
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o morro. A proposição de se empregar o urânio como traçador natural

indicativo da recarga é* avaliada durante o desenvolvimento deste

capitulo.

No Apêndice A constam fundamentos teóricos gerais so-

bre o estado de equilíbrio radioativo secular. No Apêndice B são

discutidos os principais mecanismos responsáveis pelo fracionamento

isotópico entre o U e o U na natureza.

No Apêndice C é apresentada a metodologia analítica u-

tilizada para a extração de urânio e tório das amostras de águas e

testemunhos analisadas no presente trabalho. No Apêndice D são des-

critas as características do sistema espectrométrico utilizado para

a deteção dos isõtopos de urânio e tõrio extraídos das amostras se

lecionadas. No Apêndice E estlo ilustrados os espectrogramas alfa

obtidos no decorrer das analises efetuadas.
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CAPÍTULO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O URÂNIO E TflRIO NA NATUREZA

O urânio, número atômico 92, é o mais pesado elemen

to de ocorrência natural e o tório, número atômico 90, é encontra

do na natureza apenas como cation tetravalente (LANGMUIR t HERMAN,

1980).

A distribuição desses elementos na crosta terrestre

está relacionada com as atividades magmâticas que causaram suas

mobilizações desde a formação da terra primordial. De acordo com

a predominância dos fatores atuantes, eles se encontram retidos

nos principais minerais formadores de rjchas, incorporados nos mî

nerais acessórios ou suficientemente concentrados formando seus

próprios minerais.

1.1 - Distribuição em minerais, rochas e solos

PICCIOTTO (1950) apresentou evidências de que nos

granitos o tório e urânio se encontram tanto nos minerais inters-

ticiais e fraturas quanto nos minerais acessórios. COPPENS (1950)

concluiu que 60 a 70S desses elementos se encontra nos diversos

minerais acessórios e ROUBAULT (1958) admitiu que nas rochas gra

níticas o urânio se encontra de preferência nos minerais aces-

sórios, permanecendo disseminado nos minerais principais ou fra

turas e interstícios entre os cristais . LE VAN TIET (1975) estu

dou a distribuição de urânio em diferentes minerais constituin-

tes de granitos, isto ê, quartzo, plagioclásio, ortoclãsio, bioH

ta, anfibólio e minerais pesados, notando que a fração de biotita

e minerais pesados detém de 70 a 801 do teor global de urânio.

MOREIRA-NORDHMANN (1977) estudou a distribuição de
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urânio em rochas constituídas principalmente de quartzo e feldspa

to, notando que a biotita retêa de 19 a 221 do teor total de uri

nio na rocha e que os Minerais pesados (zircão, aonazita. apatifa,

magnetita. ilaenita. riebeckita) contes de 61 a 651 deste teor.

Ainda segundo a autora, no decorrer dos processos de alteração os

ninerais pesados são resistentes ao ataque quíaico e apenas m a

fração do urânio total da rocha se junta ã solução quando ela se

altera. A fração de urânio que se solubiliza facilaente constitui

o "urânio solúvel" e a fração que permanece na rocha constitui o

"urânio fixo", de acordo coa COULOMB et ai. (1964).

PLILER ê ADAMS (1962) aediraa o teor do urânio nua

perfil de solo proveniente de granodiorito, notando que nos hori

zontes aais alterados o teor de urânio foi 4 vezes superior ao da

rocha fresca. HAKSEN & STOUT (196S) efetuaraa estudos da distri

buiçio de urânio ea diferentes perfis de solo e observaram que

as concentrações desse eleaento auaentaa nos horizontes, quanto

maior se verifica o distanciaaento da amostra em relação ã rocha

aatriz.

MOREIRA-NORDEMANN (1977) estudou a distribuição de

urânio em solose encontrou que cerca de 60t desse eleaento está

contido nos minerais pesados, apresentando as argilas teores en

tre 151 e 271 do teor total de urânio nos solos. Experiências con

duzidas em laboratório mostraram que o urânio adsorvido pelas ar

gilas não é facilmente liberado, tendo sido incorporado em seu re

tículo cristalino no momento de sua formação.

Quanto ao tório, observa-se que ocorre adsorvido em

argila» e como constituinte "traço" em solução sólida com mine-

rais de fosfato e silicato. Como espécies principais, é encontra

do em alguns minerais raros como tcrianita (ThO2) e torita

(ThSiOj), respectivamente, isomorfos com uraninita e zircão (LANG

MUIR 4 HERMAN, 1980).

-8-



1.2 - Depósitos de urânio

Segundo CRAWLEY (1983), constituem depósitos as o

corrências de urânio que excedem em cerca de 50 vezes a concentrai

çio média das rochas crustais, ou seja, 100 ppm de UjOg.Muitos de

les ocorre* em arenitos, onde os minerais de urânio de fina granu

laçâo preenchem os espaços entre os grãos de areia ou substituem

parcialmente alguns desses grãos. Os minerais estão comumente as-

sociados com matéria orgânica e as ocorrências principais são de

uraninita, coffinita e pechblenda (variedade não cristalina de

uraninita).

0 mesmo autor considerou a existência de dois tipos

principais de depósitos de urânio nos arenitos: "roll" e penecon-

cordante. Os depósitos tipo "roll" formam-se na interface entre

um corpo de arenito que sofreu oxidação e um corpo de arenito não

alterado, sob redução. Os depósitos peneconcordantes são corpos

tabulares de arenito mineralizado posicionados quase paralelamen-

te ao arenito circundante. Os dois tipos de depósitos se formam

por precipitação a partir da passagem de soluções através das ro-

chas hospedeiras e reações entre a água subterrânea e essas ro-

chas. FISCHER (1970) sugeriu como fontes principais de urânio nes

ses depósitos, a dissolução de rochas expostas nos planaltos(prin

cipalmente granitos) e a dissolução de material arcóseo c cinza

vulcânica no arenito hospedeiro.

Conforme se referiu na Introdução, o Morro do Ferro

possui um depósito onde predomina o tório como elemento responsá-

vel pela alta anomalia radiométrica observada na área. Quanto ao

urânio, sua importância é secundária na elevação , encontrando-se

finamente distribuído na rocha encaixante e disseminado de manei^

ra predominantemente inseparável tanto nas amostras superficiais

quanto nas provenientes dos testemunhos de sondagem. Apesar de l£

calmente ocorrerem alguns pontos onde o seu teor excede 100 ppm ,



não se pode considerá-lo como constituindo um deposito no Morro

do Ferro.

1.3 - Geoqufmica do urânio

0 urânio possui vários estados de Valencia, 2+, 3+,

4*. S* e 6+, sendo mais freqüentes na natureza as formas 4+ e 6*.

Em minerais igneos primários está presente no estado 4+, consti-

tuindo o íon uranoso (U * ) , com potencial iônico 4 e raio iõni

co 1,05 A, proximo ao do cálcio e terras raras trivalentes (COLD-

SCHMIDT , 1954) . Nessa Valencia também está presente nos depósitos

sedimentares de uraninita e coffinita, na forma de dióxido (UO2)

ou silicato (USiO4.nH2O), respectivamente. A relação oxigênio/ura

nio pode se alterar no dióxido, modificando a composição para

U3Og (KRAUSKOPF, 1972).

Sob condições de intemperismo, o urânio se oxida pa

ra o estado de Valencia 6+, constituindo o ion uranila (U02 ) ,
o i»

com raio ionico de 0,80 A e potencial ionico 7 (ROSLER & LANGE ,

1972). A transição de ü * para U * ocorre na natureza de acordo

com a reação de õxido-redução:

U4+ • 2H2O ^ UO2
2* • 4H+ • 2ê

De acordo com HOSTETLER * GARRELS (1962), AHRLAND

et ai. (1973) e NAUMOV et ai. (1974), o potencial de oxidação E°

para esta reação ê de 0,32 - 0,33 volts, mas dados empíricos pu

blicados e citados por FUGER & OETTING (1976) estabelecem E° *

• 0,273 1 0,005 volts, mostrando que o U + e menos estável em r£

lação a U * do que previamente assumido. Os novos dados termodinâ

micos indicam também que o U +, como UO^, tem um razoável campo

de estabilidade nas águas redutoras abaixo de pH 7. No diagrama da

figura 1.1 podem-se notar as proporções relativas cbs campos de

-10-



Eh

1.0

03

0,4

0,2

-0,2

\

IU* IO"6mol/l

(UO2)5(OH),

8
pH

Figura 1.1 - Diagrama Eh-pH mostrando a importância re la t iva
das valencias 4+, 5+ e 6+ do urânio.
Segundo LANGMÜIR (1978).
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estabilidade dessas valerei as, sendo mais amplo o do UO2 * em re

4* 5+
la-âo ao do U e U

Vários fatores afetam a distribuição do urânio nas

águas naturais, dentre os quais LANGMUIR (1978) destaca: o teor

de urânio na rocha natrir, sedimentos ou solos e sua lixiviabi-

lidadc; o grau de isolamento hidráulico :1a água eir relação ã di.

luição pelas águas superficiais; os efeitos climáticos, a vari£

bilidaàe sazonal e a influência da evapotrenspiração; o pH e o

estado de oxidação da água; as concentrações de carbonato, fosfa

to, vanadato, fluoreto, sulfato, silicato, cálcio, potássio e ou

trás espécies que podem formar complexos uraniferos ou minerais

insolúveis de urânio; a presença de materiais adsorventes de ura

nio como matéria orgânica, argilas, õxi-hidróxidos de ferro, man

ganes e titânio.

A uraninita e coffinita são insolúveis nas águas

sendo baixas as concentrações dos Tons uranosos dissolvidos. 0

complexo U(OH)r assume concentração significante nas águas sub

terrâneas acima <le pH 8 e os complexos uranosos de flúor são im

portantes nas agitas subterrâneas redutoras abaixo de pH 3. A pre

cipitnção do íon fluoreto como fluorita pode reduzir a mobilida-

de do li , conduzindo ã precipitação de uraninita ou coffinita

nas proximidades (LANGMMU, 1978),

Nas áyuas superficiais e subterrâneas oxidantes ocorre o trans

porte de urânio cono íons uraniln, sob a forma de vários comple

xos solúveis com os ânions comumente dissolvidos. Conforme ilus_

tra a figura 1.2, em condições ácidas, cs principais complexos

de uranila são formados com o flúor, en» condições quase neutras

são formados co:n o fosfato e em condições nlcalinas são forma-

dos com o carbonato.

Os complexos de carbonato de uranHa favorecem a

mobilidade do urânio e solubilidade da uraninita em condições a_[

-12-



Figura 1,2 - Distribuição de complexos de uranila em função do

pH, para concentrações típicas dos principais radJL

cai3 nas águas subterrâneas.

Segundo LANGMÜIR (1978).

calinas, conforme pode-se notar na figura 1.3. Mo diagrama, nota

-se que uma ascensão em PCO2 desde o valor atmosférico de cerca

de 10-3.5 atm, até* um valor típico na água subterrânea de 10-2

atm, aumenta a solubilidatíe da uraninita mais de 1000 vezes para

Eh acima de -0,05 volts.

Por outro lado, as espécies móveis de uranila podem
4 +sofrer redução para U , ocorrendo a precipitação de uraninita

ou coffinita, e oxidação de outros elementos como ferro, enxofre

e/ou carbono. Assim, em pH 8,a redução de urânio pode ser acom -

-13-



Figura 1.3 - A solubilidâde da uraninita no pK 8, em função do

Eh e FCO-. Representa-se também o Eh de algumas

importantes reações de óxido-redução.

Segundo LANGKUIR (1973).

2- 2*panhada da oxidaçao de HS para S04 , de Fe para Fe(OHK, de
2* 2*pirita para Fe e S04 e de CH4 para C02> representando-s* na

figura 1.3 os potenciais de oxidaçao dessas reações.

EM alguns casos se formam minerais de uranila nas

proximidades de uraninita e coffinita, particularmente nos c H

mas áridos onde a evapotranspi ração concentra o urânio e precipi^

ta ligantes como vanadatos, fosfatos, silicatos * arseniatos; a

carnotita e autunita constituem os principais desses minerais ,

cujos ligantes são os arseniatos e fosfatos, respectivamente.

No que diz respeito à importância da matéria orgâ-

nica na adsorção de urânio, SZALAY (1964) apontou que a acumula-
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ção desse elenento ocorre apôs a decomposição das plantas, cwja

lignina se transforma parcialaentc tm ácidos húaicos insoiú»

veis durante o processo de hum ficação. Seus experimentos de Ia

•oratório indicaraa que o aecanisae do adsorçio pelo qual os áci

dos húaicos concentra» o urinio dissolvido nas águas naturais ê

UB processo de troca de cátions. Na figura 1.4 representa-se es

lueaaticanente as quatro fases sugeridas para o processo «le enri

queciftento geoquíaico de urinio em viteriais orgânicos, ou seja:

Fase I - Li xi vi ação dos detritos finamnte «ranulados le

tos. riolito*. tufos vulcânicos, etc. pela água contendo bicarbo
4»

nato ; o teor éç U ão Material e de cerca de 4 g/ron e o urâ-

nio e solubitirado n.i farsa de IIP,* .
2*

Fase 2 - \s ;í»:>.i.is naturais contendo cerca de 100 • ; 110, /ton

transporta* o urânio para o* sedinentos contendo os ácidos húni-

cos.

Pase 1 - Lixiviaçlo,

dissolução

Pase 2 - Migração

Q 3 - Pixaçio,

adsorção,

enriqu seimen to

Pase 4 - Mineralização
secundária

Pi,para 1.4 - Repraaentacao csqueaática das fases de migração do
urânio e enriquecimento ^eoquímico por adsorçio em
ácidos húmicos. Se/nuido SZALAY (1964).
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Fase 5 - 0 ion UCU e* adsorvido pelos ácidos húmicos, ocor-

rendo um enriquecimento de urânio na matéria orgânica de 100

a 1000 g/ton.

Fase 4 - 0 material uranífero rico em ácidos humicos ê coberto

por outros estratos sedimentares e sofre diagênese; o urânio po

de sofrer alguma mobilização e mineralização secundária possivel_

nente ocorre sob a influência do ambiente químico local.

PAULI (1975) observou que durante o intemperismo das

rochas, a água contendo substâncias húmicas atua como poderoso a

gente na mobilização de íons metálicos, especialmente os da sé

rie de transição portadores de potenciais iônicos intermediários

e orbitais-d parcialmente preenchidos. A fim de estudar os mecji

nismos envolvidos, o autor procedeu experimentos de laboratório

empregando um material derivado de lignita intemperizada, que

denotou possuir propriedades adequadas como ailsorvente de metais
2 +pesados. Obtiveram-se complexos humicos de UO? , Pb, Cu, In, Ni

c Cd, adicionando-se diferentes quantidades de materiais pulverizados (100

mg a lg, em intervalos de 100 mg) ã suspensão de húmus de concert

tração variável (100 mg a lg de material seco por litro de água

destilada, em intervalos de 100 mg). Os parâmetros investigados

consistiram na quantidade de substância húmica oferecida

como adsorvente, quantidade de Tons metálicos presentes na sus

pensão como fração adsorvida e tempo de contato entre os dois

materiais. As figuras 1.5a a 1.5c representam os resultados

obtidos, notando-se que o íon uranila .se combina com o composto

húmico utilizado em maior proporção e muito mais rapidamente que

os demais íons metálicos.

1.4 - As cadeias de decaimento

0 urânio e tõrio são "pais" de cadeias naturais de

decaimento radioativo que se iniciam com o Th (serie do tório),

-16-



10 ."6 .8 1'. 0
HUMUS {g/l)

(a) Adsorção de metais na forma de humatos {lg de metal adicionado
a 200 ml de suspensão de húmus)

.1 ,7 .3 * J5 .$ 3 B .9 1J0

METAL (g)

(b) Concentração de humatc metálico em função da quantidade de me-
tal adicionado (200 ml de suspensão de humus de 1.0 g/l)

so
45

s"
$30-
CO

9

uo2

12 3* 5 6 7 0 S 10 V 12 t3 U1SHT71ÍW2O

TEMPO (Dias)

(c) Formação de humato metálico em função do tempo de reação (1 g
de metal adicionado a 200 ml de suspensão de húmus)

Figura 1.5 - Experimentos de PAULI (1975) com húmus derivado de
lignita.
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o U (série Jo urânio) e o U (serie do acttnio). A série do

238
urânio começa coni o U e apôs 14 transformações (8 do tipo a e

6 do tipo íí") atinge-se o produto final estável, Pb. Como a

nassa atômica modifica-se de quatro unidades no decaimento a e

apenas uma pequena fração de uma unidade no decaimento 0 , as vá

rias massas encontradas nos membros da família diferem por múlti_

pios de 4 e a formula geral aproximada para as massas é 4n • 2 ,

ontle n é um inteiro. A série do tório parte do Th e após 12

transformações (7 do tipo a e 5 do tipo 8 ) atinge-se o produto

final estável , ~ Pb, sendo 4n a fórmula geral da série. A sé-

rie do actínio tem início com o ti e após 7 transformações do

tipo a e 4 transformações do tipo 3 atinge-se o produto fi-

nal estável, Pb, sendo 4n » 3 a fórmula geral da série. Na fi

gura 1.6 representam-se os membros das três séries, as transfor-

mações que ocorrem e as meias-vidas envolvidas.

0 urânio natural é uma mistura dos isótopos U

U e U, indistinguiveis quanto ao comportamento químico e

de proporções relativas em uma mistura correspondentesa 99,28*, ,

0,72$ e 0,00541, respectivamente. Para o U, exceção a esse pai

drão geral foi primei^.imente notada na mina Oklo localizada na

Africa, tendo C0WANU979) referido ao valor de 0,7171 para

a razão U/ 'l1, atribuído â "destruição" .in
?35 234

situ do " U por processos de fissão. 0 li tem abundância
-8

media na crosta de 2 a 3 x 10 %, e radiogenico e aparece na

238
série do U após o decaimento de dois nuclídeos de meia-vida

234
insignificante na escala de tempo geológico, isto é, o " Th

234
(24,1 dias} e o "Pa (1,18 minutos).

Um isótopo artificial de urânio de interesse no pre

sente trabalho é o U, empregado como "spike" no processo de

extração desse elemento a partir de diferentes materiais. 6 pro

232
duzido em reator nuclear por ativação neutrõnica do Th e rea

232
ção do tipo Th (n, 2n). Possui meia-vida de 72 anos e origina
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Figura 1.6 - As cadeias naturais de decaimento radioativo. Segundo Kü (1976).



o ££STh por emissão alfa com energias de 5,324 MeV (681), 5,267

MeV (32t) e 5,140 MeV (0,321), conforme LEDERER e t a i . (1967).O
228

Th, por sua vez,faz parte da cadeia de decaimento 4ntatingin
208 -

do o Pb como produto final estável.

Na tabela 1.1 representa-se a energia das partícu

Ias alfa emitidas pelos isõtopos presentes na série do urânio e

a probabilidade de ocorrência da emissão. C Üforme pode-se no-

tar, são próximos os valores de energia das principais emissões a

do 234U e 230Th, isto é, 86 KeV.

ISÕTOPO

U - 238

U - 234

Th - 230

Ra - 226

Rn - 222

Po - 218

Po - 214

Po - 210

ENERGIA (MeV)

4,195

4,773

4,722

4,687

4,620

4,782

4,599

5,490

6,002

: 7,687

5,305

PROBABILIDADE DE
EMISSÃO {%)

100

72

28

76

24

94,6

5,4

100

99

100

100

Tabela 1.1 - Energia e probabilidade de emissão das

partículas a na série de decaimento

do urânio. Conforme LEDERER et ai.(1967).
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Quanto à série do tôrio, em seu início, o Th decai

por esissão alfa. originando o Ra; a seqüência de desintegra

ções prossegue através da sucessão de decaimento 0 - 8 , atingin

do o Th. Na tabela 1.2 representan-se as probabilidades e ener

gias das emissões a dessa cadeia.A figura 1.7 tanbéa apresenta

essas energias e probabilidades, bem como os dados relativos ao U

IS0TOPO

Th - 232

Th - 228

Ra - 224

Rn - 220

Po - 216

Bi - 212

Po - 212

Tabela 1.2 -

ENERGIA (NeV)

4,011

S.427

5.344

5.214

5.179

S.684

5,447

6,287

6.777

6,051
6,090

8,785

Energia e probabilidade

PROBABILIDADE DE
EMISSÃO (l)

100

71
28

0,4

0.2

94

5.5 '

100

100

25,1
9,8

100

de emissão das par

tículas a na série de decaimento do tério.

Conforme LEDERER et ai. (1967).

228
em seu decaimento para Th. No diagrama pode-se notar que são

232
próximos os valores de energia das principais emissões a do U e

228 -
Th, isto é, 100 KeV. Além disso, a emissão alfa de 5,344 MeV

228
(281) do Th praticamente coincide com a de 5,324 MeV (68t) do

V, não sendo distinguíveis num espectrograma alfa típico. A po

sição relativa entre as energias das emissões a do U, U e

U mostra que há boa separação entre elas (500 KeV entre U e

234U).
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1.5 - Desequilíbrios na razão U/ U

No Apêndice A discute-se o estabelecimento do equilí-

brio radioativo secular nas séries naturais de decaimento, calcu-

lando-se o tempo de ocorrência desse estado para os isotopos de

interesse no presente trabalho. De acordo com as considerações e

fetuadas. nun sistema fechado com idade mínima de 1 milhão de anos

234
estabeleceu-se o equilíbrio radioativo secular entre o U e o

238

U. Os resultados obtidos por vários pesquisadores registraram,

contudo, variações nas atividades de D e U, indicando a e-

xistência de fracionamento isotõpico entre esses nuclídeos, isto

ê, razões U/ U diferentes de 1,00. No Apêndice B são apresen

tados os principais mecanismos responsáveis por esse fracionamen

to,

CHERDYNTSEV et ai. (1955) publicaram os primeiros re

sultados do desequilíbrio entre U e U, caracterizando-o em

minerais recém-formados e alguns pesquisadores prosseguiram os eŝ

tudos de avaliação de suas conseqüências, dentre os quais STARIK

et ai. (1958), BARANOV et ai. (1958), CHALOV (1959), ISABAEV et

ai. (I96 0) e CHERDYNTSEV et ai. (1961).

THURBER (1962) confirmou a existência de desequilíbrio

nas águas oceânicas e carbonatos marinhos e propôs a utilização

da variação da razão U/ U em função do tempo como método de
, • .. - 234,, .238,, - . _

çeocronologia. Uma vez que a razão U/ u nas águas do Oceano

Pacífico e Atlântico permanecia constante (234Ü/238Ü * 1,1510,02),

o autor sugeriu a adoção desse valor como inicial para a razão
234,.,238., . . .

U/ U nos carbonatos marinhos.

Desde então, desenvolveram-se inúmeras pesquisas des

crevendo aplicações geocronolõgicas para os dados da razão U/

ü, tendo alguns autores também utilizado a razão Th/ U em

seus trabalhos. Os materiais que se prestaram ãs análises consis-

tiram de sedimentos pelágicos, carbonatos de diferentes origens
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coso corais» carapaças de moluscos, travertinos e estalagnites.pro

venientes das mais diversas localidades. Uma interessante revisão

dos artigos publicados e premissas inerentes â aplicação dos meto

dos é fornecida por KU (1976) e IVANOVICH(1982), citando-se os tra

balhos de BROECKER (1963), KAUFMAN (1964), VEEH (1965), BLANCHARD

(1965), OSMOND et ai. (1965), KAUFMAN á BROECKER (1965), KU (1965),

S2ABO S ROSHOLT (1969), LALOU et ai. (1970), DUPLESSY et ai.(1971),

VAN (1973), SAKANOUE et ai. (1967 ) e LABEYRIE et ai. (1967).

HILLE (1979) apresentou um modelo para datação de amostras que

não permaneceram como sistemas fechados, tendo o problema também

sido discutido por ROSHOLT (1967).

Também a partir de materiais sólidos, executaram-se

pesquisas empregando os resultados das razões U/ U e Th/

234

U para finalidades diversas citando-se ROSHOLT et ai. (1964) ,

KU á BROECKER (1967)tSCOTT (1968), TITAYEVA & VEKSLER (1977) MEGU-

MI S MAMURO (1977), MOREIRA-NORDEMANN (1977), AAEC (1983), THIEL et

ai. (1983), GASCOYNE (1982) , SMELLIE (1984), CARL i MEYER(1984)

e MICHEL (1984). Nestes trabalhos, analisaram-se sedimentos, rochas

ígneas, sedimentares e metamórficas, em estado intemperizado e não

alterado, nódulos de manganês, caracterizando-se processos de sedi

mentação continental, taxas de acreção e intemperismo e mecanismos

de mobilização, retenção e redistribuiçâo de urânio e actinídeos.

Na maioria das análises procedidas em águas provenien

tes dos diferentes oceanos e de varias profundidades, caracteri

zou-se um excesso de 15$ da atividade de U em relação ã de U,

citando-se THURBER (1963), KOIDE <6 GOLDBERG (1965), VAN (1973) e

KUPTSOV á CHESHKO (1981). Valores sensivelmente superiores foram

encontrados em águas oceânicas próximas ao Japão, a noroeste do

Oceano Pacífico, no Oceano Antártico e água intersticial do Oceano

Pacífico, respectivamente, por UMEMOTO (1965), MIYAKE et ai.(1966),

VEEH (1968) e SOMAYAJULU s CHURCH (1973).
234II/238IfNos rios, as razoes U/ u mostraram-se mais varia-
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veis que nos oceanos. MOORE (1967) .BATH (1974), VAN (1973) e MO-

RE IRA-NORDEMANN (1980, 1984) determinaram valores entre 1,0 e

1,62 para amostras dos rios Amazonas, São Francisco, Preto, Salga-

do, Ganges, Mississippi, etc. Na figura 1.8 representa-se a varia

bilidade do teor de urânio dissolvido e razão U/ U nas anâli

ses de águas superficiais pj-ocessadas pelos pesquisadores referi-

dos por OSMOND <ê COWART (1976).

As pesquisas desenvolvidas envolvendo a determinação do teor de ura

nio dissolvido e razão U/ U em águas subterrâneas, indicaram

variações mais acentuadas nesses parâmetros em relação às observ£

das nas águas superficiais e de oceanos. Na figura 1,9 representa-se

a variabilidade desses parâmetros, de acordo com as analises pro

cessadas pelos pesquisadores referidos por OSMOND * COWART (1976).

Além disso, HILL ê CROOKALL (1963), KRONFELD (1974), KRONFELD et

ai. (1975), GOMES (1978), COWART (1980) BONOTTO (1982) e GILKE-

SON á COWART (1982) encontraram razões 234U/238U entre 0,79 e 20

em águas de fontes e poços de diferentes profundidades e litolo

gias, por exemplo, arenitos, calcários e rochas vulcânicas.

Conforme se referiu, os primeiros trabalhos utilizando

a razão U/ U apresentaram enfoque geocronologico e a partir

de OSMOND et ai. (1968) e KAUFMAN et ai. (1969) investigações pas

saram a ser conduzidas empregando os dados dessas razões em inte_r

pretações hidrológicas. OSMOND et ai. (1968, 1974) consideraram as

águas naturais como um sistema de diluição isotópica no qual as va

. - , , 234II/23bII . ,. - .

nações da razão U/ U ocorreriam apenas com a adição de urâ-

nio, através da lixiviação das rochas círcundantes ou da mistura

com outras águas contendo ur.ônio; estando o urânio em solução, sua

razão de atividade nâo seria afetada por diluição ou precipitação.
Ao se misturar uma água l com uma ázua 2 para produzir uma água T,

cada uma com uma concentração C de urânio (em ug/1) e razão " U/

2̂ 8
L', poderiam ser escritas as seguintes relações:



Figura 1,8 - Distribuição do teor de uranio e razão isotópica

U/ ü para a maioria dos dados publicados a-

cerca de análises de águas superficiais.

Segundo OSMOND ft COWART (1976).
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Figura 1.9 - Distribuição do teor de urânio e razão isotópica

0/ U para a maioria dos dados publicados a-

cerca de análises de águas subterrâneas.

Segundo OSMOND & COWART (1976).
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vT

Vj « MJSJ (1.1)

M1A1 * M2A2 • V l

M1S1 * M2S2 * " ^ T

onde:

V ê o volume de água (em litros), M é a quantidade de urânio (em

microcramas) e S ê o inverso da concentração de urânio.

0 rearranjo dessas expressões possibilita calcular os

volumes relativos das duas acuas na mistura, ou seja:

(1.2)

Ao se equacionar a razão U/ U e» função do inver

so da concentração de urânio, obtém-se a expressão da reta que une

(A,. S.) e (A?. S 2 ) , de maneira que a água resultante T apresenta

valores pertencentes â curva que une os parâmetros encontrados pa

ra 1 e 2, isto é:

- A,
A,
T

^ Al " A 2 \- A2 \^—f) • (ST - S
V S 1 :>2/

Pesquisas hidrológic.is .idicionais foram procedidas por

KAUFMAN et ai. (1969), KRONFELD A ADAMS (19^4) ,IíARICSHAL i YARON

(1974), «CRONFELD et ai. (1979), OSMOND * COW ART (1981),

ANDREWS et ai. (1982), ANDREfS i KAY (1982) e ROSEN

THAI, t '< RON FE ID (1982). 8aseando-se nos dados isotópicos de urânio

em águas subterrâneas de diferentes aqüíferos, constatou-se a pos

sitilidade de ocorrência de abaixamento do nível do mar durante o

Pleistoceno, avaliou-se o padrão geral de circulação de águas

subterrâneas, caracterizou-se a área de recarga de águas subterrâ-
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ness . identificou-sc a aobilidade do urânio ea depósitos secun-

dários, estiaou-ss o tempo de residência da água subterrânea no

aqüífero e sujeriu-se aodelo de aistura entre a água subterrânea

estagnada e de fissura.

Diversos pesquisadores eapregaran os dados do fracio-

naaento isotópico do urânio eu águas subterrâneas nara a elabora-

ção de Modelos direcionados à rrospecção hidrogeoquíaica desse e-

leaento. citande-se CHEIXrVT̂ FV (1969), KROMFELD (1971). COtfAftT

(197*) . COVAftT í OSMOND (1974. 1977. 19S0) , OSMOND ê COWART

íl97fcK MATAM et ai . Í19fl) e

OSWND et a i . (1913). Identificara*-se barreiras de oxido-redução

nas proximidades de zonas de acumulação de urânio, estágios de e

volução de depósitos secundários desse eleaento, etc.

Para a caracterização de zonas de acuaulação de urâ-

nio a partir dos dados de 234U e 23SU ea solução, COWART f OSMOND

(19S0) classificara» bidiaensionalaente os sisteaas de águas sub-

terrâneas, confonee ilustra a figura 1.10. A teminologia acu-

nulação refere-se a ua teor de urânio na rocha do aqüífero supe

rior ao valor noraal. Entre 1 e 18 ppb, situaa-se os teores de

urânio dissolvido característicos de aqüíferos oxidantes que ba

nham estratos portadores de concentração aédia de Minerais uraní-

feros . Aciaa de 10 ppb, situaa-se os altos teores de urânio dis-

solvido, devido a presença de elevado conteúdo desse elenento nos

estratos do aqüífero. Abaixo de Ippb. si tua»-se os baixos teores

de urânio dissolvido, indicativos de condições redutoras ou de

estratos contendo baixas concentrações do eleaento. A razão U/
2 II * 0 denota a ocorrência de tf abaixo dos l ia i tes de dete-

ção. Entre 1,0 e 2,0, situaa-se as razões U/ II normais, obU

das pela iiaioria dos pesquisadores (figura 1.9). Abaixo de 1,0

situaa-se as baixas razões * U/ U, anormais nas águas subter-

râneas devido o efeito do recuo alfa e explicáveis a partir da re

mobilização da acumulação na escala de teapo de 10 anos (acumula
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Figura 1.10 - Classificação de amostras de águas subterrâneas ba-

seada na concentração de urânio

Segundo C0WART & OSMOND (1980).

0 \ A 0 % &

seada na concentração de urânio e razão U/ U.

çáo em dispersão). Acima de 2,0 , situam-se as altas razões U/ U,

originadas pela introdução de átomos de U em solução devido o

processo de recuo alfa, ocorrendo provavelmente onde o teor de urânio

dissolvido na água diminui concomitantemente com o aumento de sua con

centração no estrato hospedeiro(acumulação em formação).No caso da o-

correncia de deposição de urânio nos estratos situados em zona reduto

ra,em virtude do baixo teor de urânio dissolvido nas ãçuas.hã um aumen

to na probabilidade de obtenção de altas razões U/ U,por se tor

234
nar significativa a adição de U ã água pelo recuo alfa ,

mesmo sendo normais as concentrações dos minerais uraníferos

nos estratos. A situação é designada de "subjacente â
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acumulação em formação" e a diagonal representada no diagrama

sa aproximar esse fator.

22R 7\>
1.6 - 0 tório solúvel e a razão *Th/ *Th

A maioria dos minerais hospedeiros do tório são alta-

mente refratários ao intemperismo, de maneira que esse elemento

foi considerado, por muito tempo como imóvel e bastante insolúvel

nas águas naturais.

Nos últimos 20 anos foram publicados dados acerca da

concentração de tório nas águas naturais, mas muitos deles devem

ser assumidos como máximos valores possíveis em virtude das amos-

tras não terem sido filtradas logo no início do procedimento quí

mico de extração. As melhores análises fazem referência a duas fra

ÇÕes para as quais se determinaram as concentrações de tório: so-

lúvel e em suspensão.

MOORE é SACKFTT (1964), SOMAYAJULU & GOLDBERG (1966),

KAUFMAN C1959)T MOORE (1981), NOZAKI et ai. (1981),LI et ai.(1981)

e 3ACON & ANDERSON (1982) registraram valores entre 4,1 x IO"5 e

4,5 x 10 ug/1 para a concentração do tório dissolvido em águas

superficiais e profundas de vários oceanos. Nos sólidos suspensos

das águas da enseada de New York (USA), LI et ai. (1979) chegaram

a encontrar teores elevados de tório, entre 12 e 270 pg/1.

Em lagos de diferentes localidades, KAMATH et ai.

(1964), WANG et ai. (1983), WAHLGREN & ORLANDINI (1982) e SIMPSON

et ai. (1982) mediram concentrações de tório solúvel entre

3 x IO"4 e 6,4 yg/1.

Nas águas de córregos e rios, os teores de tório dis

solvido variaram entre 3 X10"
3 e 0,41 jg/1, conforme demonstram

os resultados de MIYAKE et ai. (1964), THURBER (1965), LINSALATA

(1980) e LEI (1984).
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Nas águas subterrâneas de fontes e poços de diferentes

profundidades e litologias, OSMOND (1964), KAMATH et ai. (1964),

THURBER (1965) e LEI (1984) registraram valores entre 0,1 e 2ug/l

para o teor de tôrio solúvel.

228 23°
Quanto à razão isotõpica Th/ *"rh, observa-se que

foi caracterizada por vários pesquisadores em distintos sistemas .

Nas águas oceânicas, MOORE & SACKETT (1964), SOMAYAJULU & GOLDBERG

(1966), SOMAYAJULU & CHURCH (197.3), KNAUSS et ai. (1978), MOORE

(1981) e KAUFMAN et ai. (1981) encontraram valores entre 2,5 e

150. Nas águas superficiais de córregos e rios, MOORE (1967)>TITAYE

VA i VEKSLER (1977) e LEI (1984) determinarara valores entre 1,1 e

9,2 nas frações filtradas das amostras. Em águas subterrâneas, LEI

(1934) obteve razões entre 5,7 e 260,0. MOORE <S SACKETT (1964) ,

SOMAYAJULU «GOLDBERG (1966), TITAYEVA<* VEKSLER (1977), BENNETT

et ai. (ly32), JOSHI et ai. (1983) e CARPENTER et ai. (1984) regis

traram valores entre 0,7 e 30 em amostras de carapaças de moluscos,

barita, material piroclástico, sedimentos, granitos, etc.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 00 MORRO DO FERRO

O Planalto de Poços de Caldas apresenta formato quase cir

eu lar, com aproximadamente 35 km de diâmetro no sentido NW-SE,

kre^ de cerca de 800 km2, altitude de 1300 a 1600 m e sua topo

grafia consiste predominantemente de vales, morros e colinas

suaves. 0 relevo e mais elevado e acidentado no quadrante SE,

onde o Morro do Ferro constitui um de seus pontos culminantes

com 1541 m de altitude, localizando-se proximo ao centro do

planalto.

2.1 - ReIação com a geologia regional

Os primeiros trabalhos pormenorizados sobre as caracte_

rísticas geológicas do Planalto de Poços de Caldas foram efetua_

dos por ELLERT (1959) e BJORNBERG (1959). Esses autores obser

varam que no interior do planalto e em sua borda circular sao

abundantes as rochas ígneas alcalinas pobres em silica e ricas

em K20 e Na~0 em relação à maioria das rochas ígneas (figura

2.1).

A região encontra-se geologicamente nos limites da bacia

sedimentar do Paraná e ao redor da intrusão aica li na afloram

rochas do embasamento cristalino, formadas de granito e gnaisse

de idade pré-cambriana. Em alguns trechos da periferia do

maciço o gnaisse foi afetado metassomat i camente j_£ situ pela

intrusão alcalína, originando o fenito.

Na borda interna do maciço, acompanhando o contato com as

encaixantes, ocorrem arenitos e siltítos nao fossiliferos que

cobriram as rochas pre-cambríanas por ocasião da atividade

ignea que produziu o maciço alcalino, conforme BUSHEE (I97')«

Essas rochas estão correlacionadas por critérios litologicos

com o arenito Botucatu da Bacia do Paraná (BJORNBERG/ 1959) e

alguns de seus remanescentes encontram-se em muitas partes do
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Figura 2.1 - Síntese geológica do Planalto de Poços de Caldas,
OLIVEIRA (1974).
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Baseando-se parcialmente em suas deter»inações geocronoiu

gicas, BUSHEE (1970 considerou que o primeiro evento igneo na

historia do maciço foi a extrusao de lavas ankaratriticas e depo_

siçao de materiais piroc Iasticos (brechas, tufos e aglomerados)

sobre uma grande parte da area, acompanhando a borda interna do

complexo e posicionando-se estratigraf icamente acima dos arenj_

tos e si I ti tos.

Durante ou apôs a atividade vulcânica, a parte central do

maciço teria sofrido subsidence a, ocorrendo a intrusão do magma

que formou as rochas tinguaiticas presentes na maior parte do

complexo. Na periferia do maciço o tinguaito exibe foli ação pra

ticamente vertical, assumindo-se que intrudiu como "dique ane

lar" que lembra a borda de grande caldeira vulcânica (ELLERT,

1959). 0 tinguaito apresenta granulaçao fina, compacta, cor

cinza a esverdeada e seus minerais predominantes sao os feldspa_

tos, feldspatoides e piroxenio; como minerais acessórios ocorrem

biotita, apatita, zircao, titanita, oxido de ferro e pirita

(BARBOSA, 1979).

Na parte meridional do maciço ocorrem exposições de rena

nescentes de lavas fonoliticas que apresentam foli ação quase

horizontal, existi ido evidencias de que sua extrusao foi ante_

ri or a intrusão do tinguaito circundante. 0 fonolito e uma

rocha de cor cinzê escura, compacta, nao porosa e de granulaçao

mais fina que a de tinguaito (BARBOSA, 1979).

Algumas are.is extensas do maciço sao mapeadas como "rocha

potassica", referindo-se a tinguaito ou fonolito hidrotermaj_

mente alterados, tao intemperi zados que se assemelham a um arei

níto; o tinguatt< ou fonolito nessas condições sofreram destruj_

çao e líxíviaçao de seus minerais maficos, chegando elevar de

4 a 15/0 o se i teor em K-0 por metasomatismo potassico

(MACIEL <k CRUZ, '973).

Em varias ireas do maciço nota-se a presença de foi ai tos,

de composição mineralogica semelhante a dos tinguaitos, mas com

textura granular grosseira. Segundo BUSHEE (1971), alguns cor

pos foi ai ticos menores exibem contato gradativo com o tinguaito

e a relação temporal mutua dessas rochas nao e clara.

Em regiões localizadas do maciço aflora uma faixa de
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eudialita. 0 lujaurito é Formado de feldspatos alongados Cos

disposição paralela e nas proximidades do dique anel ar passa

para chibinito, de granulaçao grosseira.

Em vários locais ocorrera* depósitos de laportancia econo

•ica e os primeiros estudos conduzidos por TEIXEIRA (1937) se

direcionara» às jazidas de bauxíta, as maiores situadas na met±

de norte do complexo e fornadas a partir da decomposição dos

tinguaítos (ELLERT, 1959). Diferentes tipos de Mineralizações

radioativas fora* identificadas em vários setores do planalto,

tendo OLIVEIRA (1974) se referido à sua distribuição:

- quase no centro da area: ocorrência de tono e terras

rar9% do Morro do Ferro;

- nos limites sul, sudoeste e oeste: Mineralização zirc£

nifera do Serrote e Mineralização MOIibdo-uran ifera do Campo de

Agostinho, Campo do Cercado (C-09), etc;

- nos limites sudeste e leste: Mineralização molibdo-ura^

nifera em coexistência com filões de caldasito uranifero do

Campo de Taquari, etc.

Uma outra característica marcante do planalto e a presença

de grandes falhamentos, com varias orientações, .que cortam indÍ£

tintamente o embasamento cristalino, os sedimentos da Bacia do

Parana e o maciço alcalino. No interior do complexo alcalino,

constataram-se inúmeras estruturas circulares semelhantes a cor

pos anel ares, possivelmente relacionadas a fase intrusiva no

desenvolvimento do processo evolutivo da região* PARADELLA &

ALMEIDA FILHO (1976) diagramaram as areas de ocorrências e de

indícios de mineralizaçoes radioativas sobre o mapa da figura

2,2, obtido de interpretações visuais e automáticas de imagens

LANDSAT. Os autores notaram que as mineralizaçoes e seus ind£

cios distribuem-se preferencialmente ao longo das estruturas ci£

eu lares internas, ou em seus interiores, e sugeriram que os cori

dicionamentos das mineral i zaçoes radioativas não seriam de natij

reza litologica e sim de natureza estrutural.

0 Morro do Ferro situa-se proximo ao centro do Planalto
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Piigura 2,2 - Interpretação estrutural do maciço de Poços de Cal
das a partir de imagens MSS do Landsat-1.
Segundo PARAÜELLA & ALMEIDA FILHO (1976).
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qe roços ae bdigas, pussui um

eat presença de diques de magnetita encaixados en canadas argi Io

sas e dentro do contexto geológico regional faz parte de massa

de tinguaito localizada na borda de uma area em que a rocha so_

freu intensa alteração hidrotermal (ALMEIDA, 1977). A jazida do

Morro do Ferro e a maioria das mineralizaçoes do maciço parecem

estar condicionadas a estrutura circular da região centro- leste

do planalto, com 12 km de diâmetro, e as duas menores existen_

tes em seu interior, conforme ilustra a figura 2.2 .

2.2 - Mineralogi a e_ pedo logi a

0 material encontrado na zona mineralizada do Morro do

Ferro e finamente granulado, de coloração branca a aroare lo-amar_

ronzada, com pouca estrutura reconhecível. Pequenas manchas de

2 a 3 mm de material como púmice levaram KRAUSKOPF (1979) a

sugerir que em parte a rocha original poderia ter sido fragmento

piroclastico de erupções vulcânicas.

A única rocha que forma afloramentos e a magnetita, que

em alguns lugares e tao maciça e isenta de fendas que resiste ao

intemperismo. A magnetita ocorre num "stockwork" com tendência

a nordeste, na parte superior da região do corpo mineralizado,

possuindo os veios maiores vários metros de largura e dezenas

de metros de comprimento (WEDOW, 1967)* Os afloramentos de

magnetita sao pequenos, descontínuos e na superfície ocorre sua

oxidaçao, formando limonita, que da uma coloração verme lho-ala_

ranjada ao material do solo. Em alguns locais, a oxidaçoo do

magnetita origina hematita e goethita. A pirita e encontrada

sob a forma de pequenos cristais disseminados e sua oxidaçao

origina a limonita e goethita, rue tingem os minerais argilosos

(FUJIMORI, 1983). Alguns testemunhos de sondagem no local indj_

caram a presença de fluorita»

Os estudos mineralogicos processados no Morro do Ferro con

centraram-se, sobretudo, na identificação dos minerais toriferos

responsáveis pelo alto nivel de radioatividade observado. FUJJ_

MORI (1983) interpretou a presença de urânio principalmente

devido a decomposição de minerais primários, destacando o si lj_
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(Th, Zr, U) SiO-, e minerais radioativos amorfos semelhantes aos

encontrados no Campo de Agostinho, no mesmo planalto. Esses pro_

dutos de decomposição são de dimeisao extremamente reduzida, en

contrando-se finamente distribuídos na rocha encaixante e ampla_

mente disseminados na superfície e zonas profundas.

A alteração hidrotermat e o intenso intemperismo tropical

tem dificultado a determinação da fase mineral primaria na qual

ocorre o tório e terras raras. WEDOW (1967) identificou a pre

sença de bastnesita [ (Ce, La, ...) FCO, J, torogumita

[. Th (SiOí) i (OH),, 1 e cerianita (Ce0o) como minerais
u 4 I - x 4 x 2

secundários, sugerindo a possibilidade de serem oriundos da I ate_

rizaçao de aManita [ (Ca, Ce, Th) 2 (Al, Fe, Mg>3 Si 3O | 2 (OH)]

encontrada algumas vezes como pequeníssimos grãos no centro de

agregados de material alterado.

FREEBORN (1980) detetou a presença de cheralita

\_ (Th, TR, Ca, U) (P, Si) 0. ~\ em amostras pouco alteradas e

admitiu a possibilidade de existência de fersunita \_ (Ca, La,

Pb) (Nb, Ti) 2 (0, OH, F) ] e zircâo torífero. FUJIMORI (1982)

encontrou si li cato de terras raras em disseminações de 5 a 50

ym, monoz»ta com silica e zircao contendo terras raras.

ElSENBUD et ai. (1982a) também encontraram zircao, mono

zito e cheralita em certas amostras, verificando que enquanto o

zircao esta presente como cristais da ordem de lOÔ im, constj_

tuindo uma fase primaria na rocha, a monazita e cheralita estão

presentes como grãos de dimensões de I a 5ym, formadores de

agregados com diâmetro de 10 a 50 ym; o tori o mostrou ser um

elemento menor no zircao e monazita e o principal constituinte

da cheralita.

FUJIMORI (1983) procedeu estudo mineralogico de test£

munhos de sondagem no corpo mineralízado, identificando como

minerais tori feros primários a torianíta, torita, mi

crolito, monazita, si li cato de terras raras com torio e chera

JitcJ. 0 móis abundante mineral torifero secundário identificado

foi a torbastnesíta [ Th (Ca Q 2» TRQ g) (C0^)2 F2.3H20 ] , ampla

mente disseminada na rocha encaixante e com teor de torio bastan

te var i avel.
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Os testemunhos de sondage* obtidos através dos diversos

programas de pesquisa desenvolvidos na area indicaram alteração

intensa no material, devido ao intemperismo e a atividade hidro

termal. Praticamente toda a rocha fresca sofreu intemperismo

profundo, modi ficando-se para um compacto laterito argiloso, que

excede ate 100 metros. Os processos de intemperismo produziram

uma grande quantidade de argilas no solo superficial, incluindo

sericita, caolinita e gibbsita (FUJIMORI, 1933; WEDOW, 1967 e

KRAUSKOPF, 1979).

Os solos que recobrem a colina sao relativamente homog£

neos, rasos (50 a 100 cm de profundidade), apresentando um

acumulo de matéria orgânica nos primeiros 20 cm, concentração de

blocos residuais de cascalho ferruginoso e espessa alteração de
mm *? f

rocha. Nao ha estratigrafia distinguivel no solo, sua matriz

compõe-se de si Ite argiloso finamente granulado e a classifies*

çao tradicional dos vários horizontes e de pouca utilidade, pois,
mm w ^ #• ^ f

nao existe gradiente típico partindo de partículas alteradas na

superfície e atingindo a rocha fresca nas zonas profundas.

2.3 - Radioat i vidade superf ici ai e_ eim profundidade

As investigações iniciais da radioatividade superficial

no Morro do Ferro foram processadas por FRAYHA (1962), WEDOW

(1967) e OLIVEIRA (1974), que elaboraram curvas de isointensj_

dade a partir de dados qualitativos expressos em cpm. FUJIMORI

et ai. (1980) cobriram a area do Morro do Ferro numa malha de

50 x 50 m, determinando a contagem total e teores de potassio-40,

urânio (eU) e tori o (eTh) em furos de 20 cm de diâmetro e 30 cm

de profundidade; efetuaram-se as medidas com espectrometro porta_

til Scintrex 6A06 de quatro canais e sensor de Nal (TI), e a

partir dos dados expressos em equivalentes de tori o (eTh) e ura

nio (eU) traçaram-se curvas de isointensidade.

Esses levantamentos radiometrícos de superfície mostraram

o mesmo padrão geral consistindo numa anomalia concentrica Icnti

eu lar localizada no flanço SE do Morro do Ferro, um pouco

abaixo do topo (IPT, 1984)* As curvas de iso intensidade de

FUJIMORI et ai. ( 1980) indicaram vários focos de radiação inten_
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Quanto à radioatividade em profundidade, WEDOW (1967) ela_

borou perfis radiométricos de 36 perfurações, que atingira* ate

53 m de profundidade; os resultados acusaram variação nao siste_

matiCd da radioatividade em função da profundidade. FRAYHA

(1966, 1967) apresentou um perfil radiometrico de sondagem vertj_

cal na zona central do corpo mineralizado, com profundidade de

235,4 • » que indicou aumento da radioatividade desde a rocha in_

temperizada ate a superfície.

FUJIMORI (1984) estudou a radioatividade em 9 furos de

sondagem perfurados dentro e fora da área mineralizada, com base

em determinações dos teores de Th, eTh, U e ell em função da

profundidade. Nos furos perfurados dentro da area de mineral i za_

çao, os resultados indicaram elevação abrupta da radioatividade

entre 20 e 40 • e também um acentuado decréscimo em seu valor,

com o aumento da profundidade.

2.4 - A_ baci a de drenagem

0 Morro do Ferro contribui para a formação de uma pequena

bacio de drenagem superficial restrita a uma distancia de vários
. *» *• **• '

quilômetros, onde estão presentes depressões, regos e areas pan_

tanosas. A figura 2.3 e uma fotografia ae.rca da bacia de drena_

gcm existente na area, podendo notar-se que a face sul do Morro

do Ferro forma o contorno setentrional da bacia e possui a prin_
f Pm

cipal zona do corpo mineralizado de torio. A porção meridional

da bacia c limitada por morros que foram designados de "Colina

Oposta" por LEI (1984). Os flanços da bacia sao profundamente

marcados pela presença de r&vinas resultantes de regos proveníen

tes da erosão ocasionada pelo run-off.

A hidrologia superficial na bacia de drenagem c simples,

consistindo principalmente de dois córregos: Córrego Norte e

Córrego Sul. 0 Córrego Norte e de importância secundaria e dre_

na a face norte do Morro do Ferro, 0 Córrego Sul origina na

base do Morro do Ferro, contorna sua periferia em traçado encup

vado e fluí numa direção oriental para a única saída da bacia.

Este riacho recebe a maior parte da drenagem da colina, inclusive
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Figura 2.3 - Fotografia aérea da região do Morro do Perro, Poços
" de Caldas (MG), Cedida pelo Dr. Eduardo Penna Fran-

ca, Instituto de Biofísica, UFRJ, Rio de Janeiro.



o rwn>«rr por ocas*ao aas precipitado**, * ww» «••!.«..».. w»-^

de * regos são efcaeros; * descarga é significant* apenas duran

te os períodos chuvosos.

Por volta de 750 a a part ir d* nascente do Corrêa© Sul

tea inicio ua brejo que recebe os sediaentos transportados pelo

córrego, possuindo extensa*» aproximada de 900 a. largura Media

de SO a e profundidade de 3.5 a ea sua região mais pro Fun

d*. Pmr* una medida precisa do fluxo no Córrego Sul, cons

truiu-se ua Vertedouro de concreto na posição indicada na figura

2.3» localização que permite amostragem representativa da aaior

parte do run-off proveniente da região do corpo aineralizado;

detalhes sobre sua estrutura, diaensao e diagraaa esqueaatico c»

tão inseridos ea LEI ( I9$4) .

0 leito do Córrego Sul desde a nascente ate o Vertedouro

possui 0,01 !J La de mre», a aontante do Vertedouro a bacia apre

senta 0,5 ka de mre» e 0,016 ka de voluae, de acordo coa

estíaativas de LEI (I9S4). A jusante do Vertedouro existe ua

riacho superficial que pro\ea do lado da Colina Oposta e deságua

no Córrego Sul. A aontante do Vertedouro a ire* e l ivre de obs-

táculos, permitindo que o run-off superficial seja rápido du_

rante uaa precipitação.

Por ocasião dos períodos de estiagea, o forneciaento de

água para o Córrego Sul e efetuado pelas águas subterrâneas emer^

gentes e o fluxo no Córrego Sul foi designado de fluxo de base

por LEI (I9$4)« Para a caracterização do lençol freatico do

Morro do Ferro, responsável pela aanutençao do fluxo de base,

executaraa-se os furos de sondagea representados com os nuaeros

de I a 9 na Figura 2.3, nos quais se instai araa aedidores de

nivel d'agud. Considerações detalhadas sobre as características

desses furos serão efetuadas no proximo capitulo*

Durante os meses de índice pluvioaetrico elevado, o Fornc

cimento de aguu p^ra o Córrego Sul ocorre por uaa combinação do

run-off e das águas subterrâneas aflorantes. Nesses meses, o

fluxo no Córrego Sul pode «lumcntor ea questão de minutos, dc9dc

o valor de base de 0,7 a /minuto ate 66 m /minuto e, na ausêr̂

cia de chuva adicional, pode retornar ao valor de base ea menos

de um dia (EISENBUO et a i . , 1982b).

0 fundo do vale percorrido pelos córregos e coberto com
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vegetação característica da região e os córregos constituem a

base de um habitat composto por roedores, tatus, macacos, ras,

sapos, etc. Ha cerca de 2 km da zona do corpo mineralizado,

existe uma fazenda com família residente ha vários anos, e dííi

tanciados uns 2 km da nascente do Córrego Sul, encontram-se os

campos cultivados no Morro do Ferro, prestando-se as águas desse

córrego também ao abastecimento de gado.

2.5 - Meteorologi a

A meteorologia da região e da area localizada nas vizinhan_

ças do Morro do Ferro e caracterizada pela ocorrência de periô

dos de seca e de alto índice pluviometrico. Na figura 2.4 repr£

sentam-se os dados do índice pluviometrico mensal no período de

julho de 1981 a junho de 1982, obtidos por LEI (1984) a partir

de estação meteorológica instalada na época no cume do Morro do

Ferro e obtidos pela Divisão de Proteção Radiologica e Controle

Ambiental do Departamento de Segurança da Nuclebras a partir de

posto meteorológico localizado ha cerca de 6 km do Morro do Fer_

ro. Ha uma boa correlação entre os registros piuviometricos

efetuados pelas duas estações, isto e, r = 0,92, de maneira que

os dados obtidos no posto meteorológico da Nuclebras podem ser

considerados como representativos da precipitação local no Morro

do Ferro.

Portanto, no decorrer do presente trabalho, as referências

aos índices piuviometricos serão efetuadas com base nos dados da

estação meteorológica da Nuclebras, constando na tabela 2.1 os

dados da precipitação mensal nos últimos 8 anos, isto e, de

1978 a 1985. Na figura 2*4 também estão representadas as m£

dias mensais nesse período, not ando-se que a estação de chuvas

intensas inicia-se em outubro e encerra-se em março. A pluvio

metria maxima ocorre nos meses de dezembro e janeiro, cada um

acumulando cerca de 30 cm de chuva, e, durante a estiagem, a

pluviometria atinge valores de ate 3 cm num mês.

LEI (1984) descreveu o padrão de variação da temperatura

no Morro do Ferro durante 1981/1982, observando que a temperatu_

ra maxima variou de 12 C a 28 C e a temperatura mínima variou
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Figura 2.4 - Pluviometria mensal no Morro do Perro (segundo LEI,
1984) e posto meteorológico da Divisão de Proteção
Radiológica e Controle Ambiental do Departamento de
Segurança da Nuclebrás.
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en

M E S
Í

i

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL ANUAL

1978

S.D.

198,0

96,0

67,5

101,3

52,7

56,0

0,0

53,0

93,2

199,0

207,5

1124,2

1979

245,0

257,5

239,0

68,5

118,0

0,0

68,5

94,0

137,0

104,0

171,0

282,0

1784,5

ÍNDICE PLÜVIOMETRICO

1980

361,3

168,8

83,8

283,4

37,7

94,2

0,0

32,0

71,4

245,4

171,1

282,3

1831,4

1981

437,1

60,9

204,6

36,0

24,8

36,0

0,0

31,0

15,0

213,9

141,0

275,9

1476,2

1982

350,3

140,0

233,7

75,0

58,9

8l,0

37,2

83,7

18,0

198,4

168,0

359,6

1808,8

(m m)

1983

548,0

306,4

210,2

145,5

178,9

90,9

51,0

8,4

267,8

301,2

176,6

422,3

2707,2

1984

165,6

92,6

118,6

90,7

80,7

S.D.

S.D.

227,8

94,2

50,6

142,2

269,4

1332,4

1985

373,3

208,8

345,0

105,7

49,0

9,7

1,4

9,5

34,3

19,6

202,6

176,6

1585,5

M É D I A

354,4

179,1

192,0

109,0

81,2

52,1

30,6

60,8

92,6

153,3

171,4

284,4

1760,9

S.D. - sem dados

TABELA 2.1 » índice pluviométrico mensal obtido no período de 1978 a 1985 no posto meteoroló-

gico da Divisão de Proteção Radiológica e Controle Ambiental do Departamento de

Segurança da Nuclebrás, Poços de Caldas (MG).



peraturas máxima e minima no período de estiagem foi menor que

no período chuvoso. A temperatura media na estação de chuvas

foi 16 C, excedendo em 2 C a media observada nos meses secos.

LEI (1984) também obteve dados da velocidade e direção dos

ventos no Morro do Ferro, no período de fevereiro de 1981 a

março de 1982. Observou que nos meses de estiagem a velocidade

dos ventos geralmente esta no intervalo de 06 a 15 km/h, pro_

vindo predominantemente do norte e nordeste» Na estação de

chuvas notou que a velocidade dos ventos e maior, variando de

16 a 25 km/h e provindo predominantemente do nordeste em

alguns meses.

2.6 - Pesguí sas adicionais desenvolvidas na area

A descoberta do deposito de tori o e terras raras no Morro

do Ferro despertou interesse quanto a possibilidade de pros»

pecção e tanto FRAYHA (1962) quanto WEDOW (1967) discutiram

a geologia, mineralogia e possível exploração da jazida, deter_

minando que as maiores concentrações chegam a atingir I % de

torio e 4 % de oxidos de terras raras.

A partir de 1961 teve inicio uma serie de investigações

radioecológicas com o propósito de verificar os efeitos da alta

radioatividade no ambiente do corpo mineralizado e FRANCA et

ai. (1965) sumarizam os resultados obtidos. 0 nível de radi£

çao gama ambiental proximo ao cume do morro varia de I a 3 mR/b

(100 a 300 vezes acima do normal) numa area de cerca de 30.000
2

m (CULLEN, 1977), de maneira que as plantas se tornam tao radio_

ot i vos pel d absorção de Ra-228, que podem ser autoradiogr<)

fados. A exposição de roedores aos produtos de decaimento do

toronio resultou numa estimativa media de dosagem de 3.000

rem/ano para células do epitelio dos brônquios (DREW & EISEf̂

BUD, 1966).

Como decorrência das pesquisas desenvolvidas na area,

realizaram-se 77 sondagens manuais e executaram-se três cam

panhas de sondagens rotativas, perfazendo um total de 29 fu_

ros; oi em disso, construi ram-se trincheiras de prospecção,

duas galerias e processaram - se numerosas analises radio,
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mex; ricas e químicas. roram executados ai guns xraDamos para a

caracterização física e química das águas de superfície e subter_

râneas do Morro do Ferro, visando subsidiar a pesquisa sobre a

migração do torio como análogo natural do plutonio. EISENBUD
232 ~ *

et ai. (1982a) obtiveram dados do teor de Th e razão i soto_
228_, ,232T. , - - ' c.

pica Th/ Th em solução e em suspensão nas águas superrji_

ciais. MIEKELEY et ai. (1982) determinaram a razão isotopica
228 T, ,232-, . . 232 T. 230 T. 228 T, .. ...

Th/ Th e os teores de Th/ Th e Th dissolvidos

nas águas subterrâneas e superficiais. PIVETTE (1983) efetuou

analises das águas superficiais e subterrâneas, determinando os

elementos "traços" presentes e as principais espécies cationicas

e anionicas dissolvidas. LEI (1984) mediu o pH e Eh em diver_

sas amostras de águas subterrâneas e superficiais, procedendo

também analises do torio solúvel e em suspensão.

Como contribuição a investigação de análogos naturais de

actintdeos, LEt et ai. (1984) descreveram a distribuição de Ce,

La e Nd no ambiente do Morro do Ferro, estimaram a mobilizei

çao de La por processos físicos e químicos e discutiram a pos_

sibilidade de sua utilização como análogos químicos no estudo do

comportamento dos actinideos trivalentes americio e curió.

Ainda persistem no Morro do Ferro as pesquisas de enfoque

biofísico relacionadas com os efeitos da alta radioatividade em

aves e mamíferos que vivem nas proximidades da mineralização to_

ri fera. Também prosseguem os estudos de complexação do torio

com compostos orgânicos em meio liquido e de caracterização min£

ralogíca dos materiais encontrados na zona do corpo mineralizado.
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HIDROGEOIOGJA DO MORRO 00 FERRO

Em 1981 executou-se a terceira campanha de sondagens rota_

tivas no Morro do Ferro para a realização de nove furos e instei

I ação de medidores de nível d'agua, visando a caracterização do

comportamento do lençol freatico da area a fim de subsidiar a

pesquisa sobre a migração do tori o como análogo natural de plutô

nio (IPT, 1982).

Os medidores de nível d'agua consistiram em tubo de PVC

com 3" de diâmetro, perfurado na extremidade inferior ate a

altura de 8 metros, para propiciar a entrada d'agua, medida da

posição do nível d'agua e coleta de material para análise (iPT,

1982), 0 espaço remanescente entre o tubo e a parede do furo

foi preenchido sucessivamente com areia grossa ate ultrapassar a

parte perfurada do tubo, argila com espessura variável de I a

4 m e cimento ate a boca do furo.

Na figura 2.3 os números de I a 9 correspondem aos Io

cais de instalação dos medidores de nível d'agua, notando-se que

três furos foram realizados dentro da area de mineralização de

tono e terras raras (5, 7 e 8), dois foram localizados bem lon_

ge deste local/ representando area nao mineralizada (I e 3) e

quatro foram executados nas vizinhanças da area mineralizada (2,

4/ 6 e 9)» No decorrer do presente trabalho, - % referências a

esses furos serão efetuadas pelos seus respectivos números, ante_

cedidos de SR, símbolo de Sondagem Rotativa, resultando, então,

na representação SR-I, SR-2, SR-3, etc.

A perfuração de SR-8 teve inicio em 14/09/81 e a sond£

gem apresentou apenas duas semanas de medidas do nivel d'agua,

permanecendo seca desde então. A instalação de SR-7 ocorreu

em novembro de 1981 e a sondagem manteve-se seca desde aquela

época. Por isso, nao se efetuarão referências a esses furos de
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3*2 - Os perfis das sondagens

As figuras 3.1 a 3.7 representa* os perfis das sondagens

executadas* nao se tendo interceptado em nenhum caso rocha fres_

ca ou pouco intemperizada, o que confirmou o estado extremamente

alterado do Maciço. 0 estudo efetuado ficou I in it ado ao horixon_

te de solo, dividido em três subniveis: solo superficial (SS),

soto residual (SR) e solo de alteração de rocha (SAR). Para os

perfis representados, o solo superficial apresenta espessuras en

tre 1,0 e 1,5 m, o solo residual apresenta espessuras entre

1,0 e 3,0 m e o solo de alteração de rocha constitui o restan_

te do horizonte.

0 solo superficial constitui-se de si Ite argiloso, fragmen_

tos de limonita e restos de Matéria orgânica. 0 solo residual

proven de alteração j_n_ situ, sen preservação da textura origj_

nal da rocha, constituindo-se também de si Ite argiloso. 0 solo

de alteração de rocha constitui-se de argila siltosa e sua textu_

ra evidencia a distribuição original dos minerais formadores da

rocha, apresentando semelhança com o solo de alteração do tin_

guaito e/ou foíaito da mina de Caldas, da Nuclebras (IPT,

1982).

Conforme se observa, SR-5 interceptou veios de magnetita

intensamente fragmentados que fazem parte do "stockwork" cujo

dique principal se localiza paralelamente a reta que une essa

sondagem, SR-7 e SR-8 (IPT,1982).

A tabela 3.1 apresenta um resumo dos parâmetros obtidos

nas sondagens executadas. Todos os poços sao rasos, tendo SR-8

atingido a maior profundidade, isto e, 65 m. 0 sistema aqüífero

situa-se, portanto, no manto de alteração constituído de roat£

rial inconsistente composto de argila, siIte e areia, derivado

de intenso intemperismo in situ.
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Figura 3.1 - Perfil geológico de SR-1, Morro do Perro, Poços de
Caldas (MG).
Segundo IPT (1982).
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Figura ^.2- Perfil geológico de SR-2, Morro do Perro, Poços de
Caldac (MG)»
Segundo IPT (1982).
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Figura 3»4 - Perfil geológico de SR-4, Morro do Perro, Poços de
Caldas (MG).
Se/rundo IPT (1982).
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Figura 3*5 - Perfil geológico de SR-5f Morro do Perro, Poços de
Caldas (MG).
Secundo IPT (1982).
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Figura 3»6 - Perfil geológico de SB-6, Morro do Ferro, Poços de
Caldas (MS).
Secundo IPT (1982).
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Figura 3»7 - Perfil geológico de SR-9, Mcrro do Perro, Poçoe de
Caldas (MG).
Segunde IPT (1982).
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VJ1
00
I

SONDAGEJ

SR-1

SR-2

SR-3

SR-4

SR-5

SR-6

SR-9

PROFUNDIDADE

(METROS)

28,20

12,96

26,00

38,50

27,30

22,27

37,00

ESPESSURA

DO SS + SR

(METROS)

4,0

3,0

5,0

3,7

5,2

3,1
6,0

PROFUNDIDADE

DE INSTALAÇÃO

DO PIEZOMETRO

(MKTROS)

20,00 - 28,00

4,96 - 12,96

16,40 - 24,40

30,50 - 33,50

13,30 - 26,30

14,30 - 22,27

28,40 - 36,40

ESPESSURA

TOTAL DE

ARGILAS

(METROS)

24,20

9,96

21,00

H,80

15,90

19,17
31,00

ESPESSURA

TOTAL DE

MAGNETITA

(METROS)

-

-

-

-
•

6,40

-

GRADIENTE

TOPOGRÁFICO

(*)

0,25

0,22

0,15

0,57

0,22

0,28

0,25

TABELA 3«1 - Resumo dos parâmetros obtidos nas sondagens.

Conforme IPT (1982).



3.3 - 0_ mapa piezometri co

Além da instalação dos medidores de nível d'agua, identify

caram-se dez fontes ao redor do Morro do Ferro e, para as suas

locações, executaram-se serviços topográficos utilizando como

referencias geográficas os marcos IBGE V.I3 e IBGE V.5, instalâ

dos, respectivamente, no Morro do Ferro e Morro do Cristo Reden_

tor (cidade de Poços de Caldas) (IPT, 1982).

Baseando-se a topografia em mapa de escala 1:10000 prepa_

rado por aerofotogrametria e a partir dos dados altimetricos

obtidos, dos níveis d'agua nos furos de sondagem e das fontes ca

dastradas, elaborou-se mapa pi ezometri co na escala 1:5000, ÍIUÍS

trado na figura 3.S . A ausência de sondagens, principalmente a

oeste da areà, fez com que as equipotenciais se tornassem em

grande parte inferidas, ficando prejudicado o traçado da confígu_

ração da superfície freatica.

Alem disso, a locação das fontes nao esta adequada, deixar^

do de ter ocorrido ajuste conveniente ao mapa topográfico utilj_

zado, conforme verificou RE80UÇAS (1985) (segundo consta no

mapa, as fontes F.l, F.3A, F.3, F.4, F.6, F.7, F.8 e F.9

aflorariam a determinada profundidade, respectivamente, 4 m ,

3m, 5m, 10 m, 6 m, II m, 6 m e 4 m ).

Apesar dessas limitações, algumas características podem

ser observadas no mapa:

- proximo a SR-7 ocorre um desvio da tendência geral das equj_

potenciais, promovendo convergência de fluxos que pode eviden_

ciar zona preferencial de escoamento subterrâneo; a configuração

condiciona a presença de direções de fluxo divergentes a partir

de SR-5;

- ha um divisor de águas subterrâneas com direção NW-SE, quase

perpendieu I or ao divisor de oguas superficiais e aproximadamente

paralelo aos diques de magnet»to; segundo IPT (1984), os diques

de magnetita dividem o fluxo subterrâneo para leste e para oeste,

a partir do topo do murro.

Na figura 3 «9, AB e A'Bf representam duas secçoes elab£

radas na area, onde constam us tipos de solo, os diques de magn£

-59-



Figura 3. 8 - Mapa piezomé-
trico do Morro do Per-
ro, Poços de Caldas,
(MG).
Segundo IPT (1982).



Figura 3.9 - Seções geológico-geotécnicas do Morro do Perro, Po-
ços de Caldas (MG).
Segundo IPT (1982).
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d'agua medida em Janeiro de 1982. A secçao AB, con direção

N50 W, e aproximadamente paralela ao dique de magnetita e esta

representada na parte superior da figura. A secçao A'B' e quase

perpendicular ao mesmo corpo e esta representada em sua parte in_

Ferior. Conforme se observa, em linhas gerais, a superfície pie_

zometrica acompanha a topografia superficial e o fluxo e radial
mm '

a part i r do cume do Morro do ferro em direção ao córrego.

3-4 - Ensaios de permeabiI idade

Determinou-se a permeabilidade nos furos de sondagem a

part i r de ensaios de infiltração e de rebaixamento, executados

sob carga e realizados no trecho total de sondagem, anteriormente

e apôs a instalação dos medidores de nivel d'água (ABGE, 1981).

Realizaram-se os ensaios de inf i l t ração, mantendo-se o

nivel d'água numa posição constante durante a execução do ensaio
mm * A .

e medindo-se a vazão necessária para a sua constância. Para a

execução dos ensaios de rebaixamento, considerou-se a alteração

do nivel d'água a partir de sua posição no inicio do ensaio, me

d indo-se a velocidade de rebaixamento.

ts;

NA

T
L.

1

> St f LA * 10

Figura 3.10 - Formula para cálculo do coeficiente de permeabili-

dade a partir dos ensaios de infiltração sem revés

timento. Se undo ABGE (1981).
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Na figura J.iu representa-se a rorauia n|ireg«i« para u

calculo do coeficiente de permeabilidade K a partir dos ensaios

efetuados anteriormente a introdução dos medidores de nivel

d'água. Na equação, Q e a vazão e Çu_ e o coeficiente de con

dutividade de meios nao saturados, determinado por meio de ab«i

cos. Para a aplicabilidade da formula, as seguintes condições

devem ser obedecidas, de acordo com ZANGAR (1953): Tu > 3L,

L/r > 10 e h ^ lOr.

Em todos os ensaios efetuados, o trecho de sondagem consj_

derado por IPT (1982) para o calculo de K ultrapassou o nivel

d'água, tornando invalida a condição Tu > 3L, pois, L > Tu.

Alem disso, em todos os casos em que a formula foi apl içada, obte_

ve-se L/h > I ,0 . o que excede o limite superior previsto pe_

los abacos utilizados, resultando em extrapolação para Cu. Ape_

sar destas restrições, IPT (1982) aplicou a equação, conside_

r<indo um Cu representativo do trecho total de sondagem, inclu_

sive do meio saturado, de menor extensão em relação ao meio nao

saturado na maioria das sondagens (apenas para SR-3 e SR-5 a

extensão do meio nao saturado e praticamente semelhante a do

meio saturado). Os resultados obtidos para SR-I, SR-2, SR-3 ,

SR-4, SR-6 e SR-9 estão representados na tabela 3*2; no caso

de SR-5, o dado apresentado foi calculado pelo autor do presen_

te trabalho a partir de Cu, como nas demais sondagens, o que

não efetuou IPT (1982).

I» 4

r
Figura 3.11 - Formula para calculo do coeficiente de permeabili

dade a partir dos ensaioa de infiltração com re -
vesiimento. Secundo ABGE (1981).
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I
Oi

SONDA'JEM

SR-1

SR-2

SR-3

SR-4

SR-5

SR-6

SR-9

INFILTRAÇÃO SEM

REVESTIMENTO .

3 x IO"5

(*) 2,4 x IO"5

2,3 x 1O~5

3,2 x IO"5

(**)12,0 x IO"5

8,7 x IO"5

4,9 x IO"5

TIPO DE ENSAIO

INFILTRAÇÃO COM

REVESTIMENTO

2,4 x IO"5

-

2,0 x IO"5

4,6 x IO"5

3,5 x IO"5

-

(*•) 5,8 x IO"5

REBAIXAMENTO SEM

REVESTIMENTO

5,8 x IO"5

-

9,7 x IO"5

(••) 9,7 >. IO"5

(**)15,0 x IO"5

-

14,0 x IO"5

REBAIXAMENTO

REVESTIMENTO

2,1 x

-

1,6 x

4,0 x

3,3 x

-

6,7 x

COM

IO'?

IO"5

IO"5

IO"5

IO"5

(*) - valor médio obtido no intervalo de O a 12 m de profundidade.

(**) - estimado pelo autor do presente trabalho.

TABELA 3* 2 - Coeficientes de permeabilidade (em cnv/s) determinados nas sonda, ons pelos diferentes

ensaius. Segundo IPT (1982).



Na figura 3.11 representa-se a foraula eapregada para o

calculo do coeficiente de permeabilidade a partir dos ensaios

efetuados apôs a introdução dos aedidores de nível d'água. Na

equação, Q e a vazão e £s c o coeficiente de condut i v idade

de aeios saturados, taabea deterainado por laeio de abacos.

EM todos os ensaios efetuados, L̂  consistiu na distancia

desde o fundo do furo ate o final da caaada de argila introduzj_

da entre o tubo de PVC e a parede do furo. A tabela 3.2 apre

senta as estiaativas de IPT (!°S2) para os coeficientes de

peraeabiI idade de SR-I, SR-3, SR-4 e SR-5; no caso de SR-9, o

dado apresentado foi calculado pelo autor do presente trabalho a

partir de Cs, como nas deaais sondagens, o que nao efetuou IPT

(1982).

• •£ ^

OlXf

* » M - * • 0

Figura 3.12 ~ Formula para cálculo do coeficiente de permeabili-

dade a partir dos ensaios de rebaixamento sem re -

vestimento. Serundo ABGE (1981).
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Na Figura 3.12 representa-se a formula empregada para o

calculo do coeficiente de permeabilidade a partir dos ensaios

efetuados anteriormente a introdução dos medidores de nivel

d'agua. Ma equação, &t e o intervalo de tempo para se dar o

rebaixamento Ah * obtém-se a relação entre £ e ji, admitir^

do-se que o escoamento se faz segundo uma parabola cujo vértice

esta no centro do furo, na altura do nivei d'água inicial, em

t * 0 (RÓDIO, I960).

Para a aplicação da equação, considerou-se o trecho total

de sondagem, correspondendo li a distancia desde o nível d'água

ate a boca do furo. A tabela 3-2 apresenta as estimativas de

IPT (I9S2) para os coeficientes de permeabilidade de SR-I, SR-3

e SR-9. No caso de SR-4, o dado publicado por IPT (1982) foi

obtido considerando li como a distância do trecho total de son_

dagem e, na tabela 3.2, representa-se o valor calculado pelo

autor do presente trabalho como nas demais sondagens. No caso

de SR-5, o dado publicado por IPT (1982) foi obtido por inter

médio da aplicação de outra formula e na tabela 3.2 o resulta-

do apresentado também refere-se a calculo efetuado pelo autor

como nas demais sondagens.

"**' «MM^*4

na.

Figura 3.13 - Formula para cálculo do coeficiente de permeabili

dade a partir dos rnsaios de rebaixamento com re-

vestimento. Segundo ABGE (I98l).
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Na Figura 3.13 representa-se a formula eapregada para o

cálculo do coeficiente de permeabilidade a partir dos ensaios

efetuados após a introdução dos medidores de nivel d'agua. Em

todos os ensaios, L consistiu na distancia desde o fundo do

furo até o final da camada de argila introduzida entre o tubo de

PVC e a parede do furo. A tabela 3.2 apresenta as estimativas

de IPT (I9S2) para os coeficientes de permeabilidade de SR-I,

SR-3. SR-4. SR-5 e SR-9.

De acordo com os resultados expressos na tabela 3-2, e

possível notar que a partir dos ensaios de infiltração e rebaixa^

men to realizados com revestimento, obtiver am-se valores pratica^

mente similares de coeficientes de permeabilidade para AS sond<a

gens SR-I, SR-3, SR-4, SR-5 e SR-9. Isto provavelmente se deve

ao fato de que estes ensaios refletem a permeabilidade dos horj_

zontes que contem a extremidade perfurada do tubo de PVC, os

quais, a exceção de SR-5, sao constituídos somente por argila

siItosa.

Os coeficientes de permeabilidade obtidos pelos ensaios

de infiltração sem revestimento para SR-I, SR-3, SR-4 e SR-9

sao próximos aos determinados pelos ensaios efetuados com revés

timento. Os perfis dessas sondagens sao constituídos principal

mente de argila siItosa no trecho total de execução do ensaio ,

o que justificaria a proximidade dos resultados (no caso de

SR-5, o valor superior do coeficiente de permeabilidade seria

causado pela presença dos veios de magnetita interceptados). Es_

tas considerações tornam desprezíveis as limitações apresentadas

quanto a aplicabilidade da formula.

Para as sondagens SR-I, SR-3, SR-4, SR-5 e SR-9, os resuj_

tados oriundos dos ensaios de rebaixamento sem revestimento exce

deram os valores encontrados a partir dos demais ensaios, justj_

ficando-se possivelmente pela limitação da formula utilizada. A

equação e tanto mais valida, quanto menor e o rebaixamento \±,

e, nas situoçoes em que foi empregada, h. esteve compreendido

entre 12,73 e 30,64 m, que nao e uma distância pequena*

Ao se comparar os coeficientes encontrados para os dife_

rentes furos de sondagem, deve-se levar em conta que os result£

dos obtidos refletem uma possível permeabilidade media do furo,

tendo em vista as caracteristícas dos ensaios realizados* Para
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a comparação, serão considerados os dados originados dos ensaios

de infi l tração sea revestimento, que sao os únicos existentes pa_

r* SR-2 e SR-6. De acordo C M esses resultados, as permeabi_

I idades são praticamente semelhantes nas sondagens SR-I, SR-2 ,

SR-3 e SR-4. Em SR-9, a permeabilidade e ua pouco superior

a dessas sondagens provavelmente devido a presença da caaada de

4»50 m de fragmentos de magnetita coa diâmetro de 2 ca. Em

SR-t», a peraeabiIidade e aaior que a de SR-9 talvez porque

a espessura da caaada contendo fragmentos de iimonita apresenta

S,70 m. Ja o per f i l de SR-5 e o mais permeável de todos por

possuir diversas camadas de magnetita intensamente fragmentada .

3.5 - Hidrografas dos níveis d'água

Durante o período chuvoso de outubro de 1981 a janeiro

de I9$2, efetuaraa-se medidas da precipitação e profundidade do

nivel d'água nos furos de sondagem.

A figura 3*14 i lustra os dados obtidos para SR-2 no

período de 08/10/81 a 14/01/82; a pluvioaetria acuaulada nes

se intervalo de tempo foi de cerca de 746 mm e a profundidade

do nivel d'agua sofreu variação de 3/57 • • Esta sondagem aprç_

senta respostas rápidas as chuvas, com bruscas ascensões e qu£

das do nivel d'agua. 0 comportamento variável do nivel d'agua

possivelmente se deve ao fato de que o furo esta localizado pro

ximamente a superfície, situando-se a apenas 12,96 m de profun^

didade o final da perfuração.

Na figura 3.15 estao representados os dados obtidos poro

SR-5 no período de 27/10/81 a 14/01/82; a pluviomctr»a ocumu

lada nesse intervalo de tempo foi de cerca de 598 mm e o pro

fund idade do nivel d'agua sofreu variação de 3,05 m. Esto son_

dagem também apresento respostas rápidas os chuvas, com bruscas

ascensões e quedos do nível d'aguo. As rozoes desse comport orne n̂

to variável provavelmente residem no fato de SR-5 possuir supç_

rior coeficiente de permeabilidade em relação oos das demais son,

dogens, em virtude da presença dos veios de magnetite intercept*)

dos.

A figuro 3»'ò ilustro os dodos obtidos porá SR-6 no p£
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Figura 3.14 - Precipitação diária e variação do nível d'água em SR-2. Segundo IPT (1982),
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SR-6, Segundo IPT (1982).



ríode de 19/10/81 a 14/01/82; a pluviometria •cumulada nesse

intervalo de tempo foi de cerca de 70S •• e a profundidade do

nível d'água sofreu variação de 7,67 m. Esta sondagem apresen

tou mm maiores flutuações do nível d'águaf com respostas rápidas,

ascensões e quedas muito bruscas. A sua superior permeabilidade

em relação à das demais sondagens, menor apenas que a de SR-5,

conforme ilustra a tabela 3*2, nao parece constituir razão sufj_

ciente para justificar o comportamento observado. Apesar de

suas limitações, o mapa piezometrico sugere uma zona preferen

ciai de escoamento subterrâneo a partir de SR-7, que poderia

ser ocasionada por caminhos preferenciais de circulação de água

como canaliculos, fendes e fraturas IPT (1982). A existência

dessas estruturas provavelmente justificaria a maior variabil^

dade do nível dfágua em SR-6 devido as precipitações.

A figura 3.17 ilustra os dados obtidos para SR-4 no

período de 04/11/81 a 14/01/82; a pluviometria acumulada nes

se intervalo de tempo foi de cerca de 515 m» e a profundidade

do nível d'água sofreu variação de 35 cm. A razão de variação

do nível d'agua no período e de 0,5 cm/dia, causando-lhe pouca

alteração ao longo da serie de medidas executadas. 0 acentuado

gradiente topográfico no local (0,57 %) e o espesso pacote de

material argiloso (34#8 m) podem ser considerados os principais

fatores responsáveis por esse comportamento.

A figura 3.18 ilustra os dados obtidos para SR-9 no

período de 13/11/81 a 14/01/82; a pluviometria acumulada nes

se intervalo de tempo foi de cerca de 412 mm e a profundidade

do nível d'agua sofreu variação de 1,96 m. No inicio do perío,

do de execução das medidas, isto é, de I3/M/8I a 16/12/81, a

ascensão do nível d'agua foi gradual, variando à razão de 1,47

cm/dia. Ja no período final de execução de medidas, de 17/12/81

a 14/01/82, a ascensão do mvél d'agua foi mais acentuada, v£

ri ando à razão de 5,03 cm/dia. A figura 3»19 ilustra os

dados obtidos para SR-I no período de 02/12/81 a 14/01/82;

a pluviometria acumulada nesse intervalo de tempo foi de cerca

de 287 mm, ao passo que a profundidade di nível d'agua sofreu

variação de 3/36 m. A ascensão do nível d'agua no furo é gr*£

dual, ocorre numa razão de 7/64 cm/dia e não sofre varia

çoes bruscas em função das precipitações incidentes. Mesmo em

-72-



DIA
MCS/ANO

Figura 3.17 - Precipitação diária e variação do nível d'água em SR-4.
Segundo IPT (1982).
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Figura 2.18 - Precipitação diária e variação do nível d'água em SR-9.
Segundo IPT (1982).
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ft» de no» ocorrência de precipitações, com* do 31/12/81 a

t, o nível d'agua continua a sofrer elevação, variando do

1,40 m e ascendendo em decorrência das chuvas anteriores a

31/12/81.

A figura 3*20 ilustra os dados obtidos para SR-3» no

mesmo período de medidas executadas para SR-I; a profundidade

do nível d'agua nesse intervalo de tempo sofreu variação de

1,18 m. Assim cerne para S l - I , a ascensão do nível d'agua no

fure • gradual, ocorre numa razão de 2,68 cm/dia e não se

nota também respostas abruptas em função das precipitações inci^

dentes. No período de 31/12/81 a 14/01/82, sem ocorrência de

precipitações, o nível d'agua sofreu elevação de 0,40 m, infe

rior ã de SR-I.

Tanto SR-9 quanto SR-I e SR-3, não se situam nas pro

«••idades da superfície, não possuem veios de magnetite inter

captados nem acentuado gradiente topográfico e possivelmente nao

estariam no percurso de zonas preferenciais de escoamento subter;

râneo, de maneire que, na ausência desses principais fatores

apontados para SR-2, SR-5» SR-4 e SR-6 como responsáveis por

seus comportamentos hidráulicos, ocorre gradualmente a ascensão

do nível d'agua nas sondagens.

Estas medidas periódicas do nível d'agua sugerem que o

aqüífero comporta-se distintamente a leste e a oeste dos diques

de magnetite. As sondagens SR-2, SR-5 e SR-6, situadas a

leste, sofrem sensível influência das chuvas em relação a SR-4

e SR-9, denotando que a zona de recarga mais efetiva se loca

l isa n» área compreendida por elas (IPT, 1984).

Conforme se observa no mapa piezométrico, SR-2 e SR-5

pertencem à mesma linha de fluxo subterrâneo e alem disso apr£

sentam comportamentos hidráulicos muito semelhantes, isto é, as

ascensões e quedas do nível d'agua ocorrem nos mesmos períodos

e são quase sempre iguais em amplitude, já SR-6 posiciona- se

do lado oposto a SR-2 e SR-5, »mpmr»d» pelo divisor de águas sub

terrancas, e, mp^tmr das ascensões e quedas do nível d'agua ocor.

rerem geralmente nos mesmos períodos, as amplitudes que lhe es_

too associadas são sempre superiores às de SR-2 e SR-5-
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LEI (1984) deteraineu es caracterí st ices de recuperação d»

nível d'ague de 5H-2 e SR-5» esvaziando esses poços tanto quanto

passível e swdindo o tcapo necessário para atino,ire* o nível

original. Nas figuras 3.21 e 3*22 estão representadas as cwr

vas de recuperação do nível d'água nessas sondagens, notando- se

que SR-2 foi esvaziada coapletaaente antes do início do teste

de- recuperação e que SR-5 foi apenas porei a Isente esvaziada,

devido a alta taxa de recuperação nesse poço.

Mo coso de SR-2, efetuou-se por duas vezes o teste de

recuperação, para confiiwar a possibilidade de ua processo ea

dois estágios. Isto esta ilustrado nm figura 3>2I, represen

tetive do padrão de recuperação ea 20/01 e 01/02/82. * pr±

aeira recuperação ocorre entre I e 4 a a partir do fundo do

peço e a segunda desde 4 m ate • superfície do nível d'agua. 0

padrão biaodel sugere a existência de no aíniao dois horizontes

de diferentes peraeabilidades penetra* < < 5R-2 (LEI, 1984).

A recuperação de SR-5 aostr* ua único padrão que e fun_

çeo leveaente crescente» Para aabas as sondagens, a recuperação

e rápida, sendo necessário aenos de 40 ai nu tos paro SR-2 et in,

gir 90 % do nível d'agua original e apenas 20 minutos para

SR-5 atingir esse nível. Nesses locais, a recuperação indica

rápida troca de água subterrânea, sugerindo que ela nao esta es,

tegnada no aqüífero.

PlVETTE ((983) apresentou dados sobre a composição química

das águas subterrâneas do Morro do Ferro, analisando amostras

provenientes de SR-2, SR-4, SR-5 e SR-6, dentre outras. As

análises foraa efetuadas para os componentes principais e eleaen^

tos "traços", sendo que no caso de SR-5 e SR-6 processaram- se

coletas em novembro de 198I e em maio de 1982. A composição

química dessas águas mudou, como também ocorreu com a pluvio

aetria mensal. Dentre os componentes principais, à exceção de

K, Al e S0., os teores de Na, Mg, Ca, Si, P, Cr, Mn, Fe, F e

PO* apresentaram-se mais elevados em novembro, na época de

chuvas, do que em maio, na época de seca. A autora considerou

q/u% isto poderia ser devido ao influxo das primeiras águas da

época de chuvas, com s\to» teores de sais dissolvidos,
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Figura 3.22 - Recuperação do nível d'água de SR-5* Segundo LEI
(1984).

-79-



CAPÍTULO 4

MAT MIAIS C MÉTODOS

COB O propósito do se obter os valores do concentração e

isotápices de interesse na presente pesquisa. mediram- so

ao atividades dos isotopes de urânio (I5lU e *^U) e tório
23°Tk e U 8 T K ) em amostres líquidas e sólidas provenien

Nas égua» naturais, para a determinação, por espectremetrio

alfa, dos teores de urânio e tório dissolvidos e razoes isetepi,

«os ^ U / 2 ^ ! ! e Th/ 2 3 2™, torno-se necessário o tratamento

quío>ico de grande volume de amostra, caso a concentração do «le

mtnto de interesse seja baixa»

As verificações das concentrações de tori o efetuadas por

III (1984) estabelecera» que UM volume de água correspondente a

20 litros e suficiente para a analise desse elemento no Morro do

Ferro.

•s t ras

Recolheram-se manualmente as amostras de águas subterr í

dos f u r o s de sondagem por intermédio de c i l i n d r o oco de f e r r o

I m de comprimento e 3" de d iâmet ro , vedado em uma das e x t r e

midedes» Processaram*se as c o l e t a s de águas s u p e r f i c i a i s em

êpm»»» uma l o c a l i d a d e do Morro do F e r r o , i s t o e , no Vertedouro

do Córrego S u l , recolhendo-»* ceda amostra d i re tamente do c ó r r e -

go* Nos do is casos, armazenou-se o volume coletado em vasilhame

de pol íet i leno com capacidade para 20 l i t r o s .

Durante o mês de dezembro de 1982, coletaram-se «mostres

de água de SR- I , SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6 « SR-9 para «

determinação isotopice de urânio e to r to . Em março de 1983,amos

traram-se as águas de SR-I , SR-3 « Vmrttdouro pmrm essas mesmas

determinações. Em maio de 1983, obtiverem-se amostras de água

de SR- I , SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6 e SR-9 para a cerecte



tsstópice d* ttrânio, D» —to»bro d* 19*3» t*>H

volume do «mostre (40 l i troa) por* $1-1. St-2. Sft-3,

SB-4. SsV$. St-6. 5«-9 o Vertedewre. Net*d* dosso V V I V M dosti-

Mtwst * determinação isetópice do urânio o torto, co«o no coso

d«S amostres do dezembro do 1982 o ao todo destinou-se

determinação do roxoo iootópico Th/*J*Th. Em

t9S3. c*>let*r*m-se amostras do ague do S t - I . St-2, St-3, St-4 ,

SI-5» Sl-6, St-9 o Vcrtodottro poro o cerecteri ração iootópico do

Mo poriodo do junho do 1985 o jonoiro do 1986, coleto

oo o-istoaoticoBonto osootroo do OOJHO do St-5» poro o verify

õo doo otividodoo dos ioótopo» do wrônio. Adicionoloionto, ro

oo>lnii oo I l i t ro do codo «oostro dosso por todo por* * deter

• in*f*o do pM, sólidos toteis o concentroçõ» dos coaponontos

principois e senores dissolvidos. He ceoponK* do colete r * * l i s *

d* o» no»••fero de 1985» obteve-se teabooi I l i t ro de oaostro

d* opto dos doMis sondogons o do Vertedouro, poro o detereij_

nocõo do pH e concentroçôo dos principois espécies c*tiônic*s

dissolvidos. Eu jeneiro de 1986, coletou-se no posto •eteoroló

tico d* Nuclebrós saostro d* eguo de chuve poro o doteminoçõo

dos teores dos coaiponentes principois e «snores dissolvidos.

Os s)eterieis sólidos selecionodos por* enélise consist ir o»

de «aostro* preporodos o port i r de testeaunhos do sondoam SR-5/

executode no oreo ninorolízodo do Morro do Ferro (figuro 3*5).

Port indo-se de testemmkos relativos • diferentes interveio» do

profundidade, apôs tritureçeo, «istura o howoaeneiloção, propa

rurâm-mm oaostros "«ódios* representativas de trechos do sond£

9SH. fssos osostras hovio» sido provi oaten te utilizodos no anel i

se d* fluorescencio do Raios X e espoctroMotria gr—v '

nesta pesquiso, caracterizaros-se as atividades dos isotopes
238.. 234,, 230T. 228_. 232T. . . . .. M

U, ü. Th, Th e Th por espectroMotria alfa. Nas

citações alusivas efetuadas durante o desenvolvimento do preset^

te trabalho, p»rm efeito de simplificação, os testemunhos de

SR-5 representedos por estas amostras serão designados de sedi-

As amostras selecionadas para a caracterização isotópica

foram «queles associadas aos seguintes intervolos de profundide-

de? 0,00 a 2,00 m; 2,00 a 3,05 »; 3,05 o 4,45 w; 4,45 •
(*> Márcia Carlos, PUC, Rio de Janeiro (Brasil)
(**) Ksnkichi Fujimori, IAC-USP, Soo Paulo (Brasil) e Paul Lins£

lota, NYU, Ne» York (USA)



S.S0..6.96 a 8.7$ a; 8.7$ * 10,00 . ; 10.00 a 11.1$ . ;

11,15 a 12.10 a; 12.10 a 13.6$ a; 14.6$ a 16.26 a; 17.50

• 20.00 • ; 20.00 a 22.30 a • 25.90 • 27.30 a. Por K N Í M

da descrição e discwss«o dos resultados, efetuar-se-eo refere» -

eta» ass valores médios 4*99*» intervalos de profundidade. re£

peetivemente. 1.00 a. 2.53 a. 3.7$ a. 4.98 a. 7.86 a. 9.38 a.

10.63 ». 11*68 a. 12.88 a. 15.46 a. 18.75 • . 21.15 a • 26.60 a.

Plnptessaraa-se qaiaicaaente Atas amestres representativas de

intervalo 4* profundidade, M M das quais so d«»ti

l is* d« r a m is*t*pic« T

a extração de urânio e tori o das amostras de água e
* . . « • « . < » « . • • «

•>a^mk ^Mãuoumm mVmmak v . s ^ . ^ a aham, almãrim^mk̂ ml k ám̂ m> B^ mmah j ^ A ã i A gA* . M^h I •ammrfb j l a >MP fl^TY Mft % dJfydJPaV IW I ^ W I Cs V a law CflOT QV W I UãaV W

tra de água de set«abre de 1983, coletado para a det« _

ção da raxão Th/ Th, não se adicionou o "spike" TI- Th

no inicio do procosso qHiaico do ojttracao, o qM* taaboa so vo

ficow p*rm as aaostras do ssdiaontos dost í nadas a caracter iiaçao

Depois de ocorrer a extração do aaterial de interesse e

sua deposição ca disco de aço inoxidável, obtiver «a-se os resul,

tedes por interaédio da aplicação da técnica de espoctreaetria

al fa . de acordo coa as descrições inseridas no Apêndice D«

4*2 - limite de deteção 4* espectroaetria alfa

Na análise dos espectrograaas alfa das amostras submetidas

ao procedimento radioquíaico de extração de urânio e tério, ea

virtude da baixa taxa de contagem verificada ea alguns picos,

necessitou-se decidir se o pico desejado realmente tinha sido

detetado nm observação experimental efetuada, isto é, se o sinal

foi "verdadeiro" ou "falso".

CURRIE (1968) estabeleceu o nível crítico Lc sobre o

qual a decisão estatística £ posteriori pode se basear. Per*

a determinação desse nível, o pesquisador deve considerar a ,
o

o erro de primeira ordem, associado à aceitação de que o nucl£

deo esta presente, quando na realidade isto não ocorre. Além

disso, deve levar ea conta o trr9 a-, relacionado com a dete£
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mi nação de um sinal que é próximo ao nível do fundo radioativo.

Assumindo que o "background" se distribui normal «ente, ex

se Lc a partir de o- e K, o desvio normal padro
B

nizado (Z) que é ultrapassado pela probabilidade pre-selecionada

( * 0 )# ou seja, Lc • K . oR . Se aQ « 0,05, então,

U - 1,645. ffB.

Nos casos em que o sinal da amostra se aproxima do nível
I /2

de um "background" bem conhecido, pode-se escrever o A c n \ *

uma vet que as observações obedecem a distribuição * /esta^

t is t ica de Poisson. Na expressão, Tc- e a taxa de contagem

do "background" (cpm) e £ e o tempo de contagem (minutos). p£

ra "backgrounds" menos conhecidos, ou pares de determinações

efetuadas apenas uma vez, escreve-se /•> T_ \ /
B

No período de 24/02/83 a 16/03/84, "back
232Th. " Y 234U ( 2 3 O Th) .ground" na região dos picos do

228
e Th permaneceu estável, sem flutuações, estando represen_

tado na figura 4.1 o espectrograma alfa obtido para o disco

sem amostra, durante 66,67 horas de contagem. A tabela 4.1

apresenta a taxa de contagem do "background" obtida na região

desses picos. Conforme se observa no espectrograma, detetou- se

o pico do Th, proveniente de possível contaminação ocorrida

no superfície ativa do d iodo semicondutor, durante a execução de

1sotopo

232Th

238U

234U (23O T h )

232U

2 2 8Th

Tc- +0,
1 C.

0,00075 í

0,00050 ±

0,00175 í

0,00375 i

0,01075 t

(cpm)

0,00043

0,00035

0,00066

0,00097

0,00164

Tabela 4«I - Taxa de contagem do fundo
radioativo na região dos
picos de interesse•
Período de medidaa:
24/02/83 a I6/03/84
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Figura 4.1 - Espectrograma alfa de "background" típico para medidas executadas no período de 24/02/83 a 16/
/O3/84. Tempo de contagem = 66,67 horas.
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Figura 4.2 - Espectrograma alfa de "background" determinado em 30/05/84. Tempo de contagem 22,22 horas.



análises prévias envolvendo a determinação do isótopo U. %

gundo VAN (1973), por ocasião da emissão al fa desse nuclideo, a
AAO

energia de recuo do núcleo do Th é de 0,1 MeV, suficiente

para introduzi-lo n« superfície ativa do detetor. Utilizando-se

(2 Tc_\ , estimou-se o nível critico de decisão para os

picos de interesse, representado na tabela 4.2 .

tsotopo

232Th

238y

234y (2 3O T K )

232y

228Th

Lc
(cpm)

0,00101

0,00082

0,00154

0,00225

0,00381

Tabela 4.2 - N^vel critico de ^
sao na região dos pji_
cos de interesse.
Período de medidas:
24/02/83 a 16/03/84

A partir de 23/03/84, apôs a execução de medidas em amos_
228

trás com alta atividade no pico do Th, gerado a partir do

Ra, notou-se elevação no "background" da região de interesse.

Em adição à presença de Th pelo motivo referido, provavej^

mente ocorreu contaminação de radio na extremidade do detetor,

durante a sua manipulação e/ou colocação do disco com amostra na

câmara de vácuo» Iniciou-se, então, a realização de deternu,

nações sistemáticas do fundo radioativo, perfazendo um total de

34 medidas no período de 23/03/84 a 25/07/85. A figura 4.2

ilustra um "background" típico, obtido em 30/05/84 durante 22,22

horas de contagem; na tabela 4.3 constam as taxas de contagem
... .« . . 232T. 238,, 234,. ,230_,v

medidas nas regiões dos picos do Th, U e U ( Th).

A fim de se determinar o nível critico de decisão para »j_

naís nessa região do espectro, verificou-se se os dados do

"background" obedecem a uma distribuição normal, efetuando-se ís_
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DATA m

ÂN/LISE

23/03/84
24/03/84
23/03/84
05/04/84
26/04/84
28/04/84
03/05/84
10/05/34
18/O5/S4
22/05/84

, 30/05/84
: 06/06/84
' 14/06/84
i 20/06/84

12/07/84
• 13/07/84
i 18/07/84

19/07/84
I 25/07/84

26/07/84
27/07/84
03/08/84
08/08/84
09/08/84
17/08/84
30/08/84
31/08/84

i 04/10/84
22/10/84
09/11/84
17/11/84
21/11/84
23/11/84
25/07/85

MEDIA
DESVIO
PADRÃO

TEMPO |

(MiMUTOS)
i

66,67
66,67

1318,68
500,00
103,83
188,02
369,50
116,83 :
387,50 :

1333,33 i
1333,33 '
1333,33
666,67
333,33

1333,33
333,33
167,67
333,33
133,33
160,50
167,67
133,33
167,67
166,67
166,67
167,67
166,67
316,83
333,33
361,67
973,03
283,33
938,83
1666,67

502,51

^32 T h

(epzi)

0,0450
0,0300
0,0152
0,0040
0,0193
0,0053
0,0189
0,0086
0,0192
0,0165
0,0150
0,0240
0,0210
0,0420
0,0608
0,0870
0,0720
0,0390
0,0375
0,0436
0,0180
0,0675
0,0720
0,0180
0,0420
0,0300
0,0430
0,0189
0,0180
0,0055
0,0072
0,0247
0,0234
0,0174

0,0304

0,0214

2 3 8U
(cpm)

0,0450
0,0300
0,0220
0,0040
0,0096
0,0425
0,0271
0,0171
0,0090
0,0225
0,0278
0,0270
0,0255
0,0360
0,0142
0,0540
0,0240
0,0060
0,0075
0,0062
0,0300
0,0150
0,0360
0,0060
0,0120
0,0060
0,0360
0,0189
0,0240
0,0194
0,0154
0,0070
0,0170
0,0162

0,0211

0,0126

2 3 4U (23°Th)
(cpm)

0,0300
0,0450
0,0523
0,0420
0,0867
0,0532
0,0758
0,0599
0,0327
0,0600
0,0555
0,0795
0,0690
0,0840
0,0345
0,0870
0,0360
0,0330
0,0300
0,0312
0,0420
0,0375
0,0420
0,0120
0,0480
0,0360
0,0660
0,0189
0,0210
0,0415
0,0329
0,0247
0,0394
0,0270

0,0461

0,0201

TABELA 4.3 - Taxa do contagem do fundo radioativo na re-

gião dos picos de interesso.

PERÍODO DE MEDIDAS: 23/03/84 a 25/07/85.
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- 218 2

to para as contagens na região do pico do U. Pelo teste x *

avaliou-se o ajustamento da distribuição amostrai de freqüências

à distribuição normal, transformando-se inicialmente cada dado
observado x. para: z. = ' i - med i a

desvio padrão

Conforme i lust ra a tabela 4 .4 , aos dados padronizados, as_

soei aram-se quatro classes de distribuição de freqüência, cada

uma com probabilidade teórica de ocorrência de z. e valor espe_
2 '

rado de freqüência. Aplicou-se o teste x para m - 1 - I graus
de liberdade (m = 4 , numero de classes; 1 = 2 , numero de parâme_

Classes (zj)

< -1

-1 a 0

0 a 1

> 1

Total

Frequênci a
observada

7

II

10

6

34

Probabilidade de
ocorrência de zx

0,1587

0,3413

0,3413

0,1587

1,0000

Frequênc i a
esperada

5,40

11,60

11,60

5,40

34

Tabela 4.4 - Classes de distribuição de freqüência das taxas de
contagem observadas na região do pico do U.

tros estimados). 0 valor calculado foi 0,792, menor que o

tabelado ao nível de si gn i f icancia de 0,05, e, por isso, acej»

ta-se a hipótese de que os dados obedecem a distribuição normal.

Determinou-se o nivel c r i t i co de decisão para a região dos

rei ação. 232T. 238,, 234.. ,230-, , *• jpicos do Th, U e U í Th) a partir da

Lc =* l , 645 .a n , onde cD~ Tc"_ e a taxa de contagemJ
media do "background" na região dos picos e F e o tempo médio

de contagem do "background". Na tabela 4.5 estão representados
MT

os valores encontrados, podendo notar-se que sao superiores aos

obtidos para o "background" do período de 24/02/83 a I6/03/84.

Tabela 4.5 - Nxvel crítico de de-
cisão na região dos
picos de interesse.
Período de medidas:
23/3/84 a 25/7/85.

1sotopo

232Th

238U

234U (23°Th)

Lc
(cpm)

0,0128

0,0107

0,0158
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4.3 - Caltbração do "spike"

N«i procedimento químico de extração do urânio e torio

sentes nas águas e sedimentos, para a aplicação da técnica de ea
... - . . 232,, 228_. , -

pectrometria a, uti lixou-se mistura de U e Th em solução

de HCI SN. Por apresentar comportamento químico semelhante ao
2 IA 2^8 "•

do U e U, bem como boa separação entre as energias de
suas emissões alfa, o U é empregado como "spike* no proce±

so de extração de urânio de amostras sólidas e líquidas, permj_
t

tindo determinar no final da operação o rendimento químico do

«• . . . . . . 238.

processo e a mensuração quantitativa do U.

K fim de se verificar a concentração de urânio nas águas e

sedimentos, necessita-se conhecer a atividade da quantidade de

traçador adicionada as amostras. Para tanto, inicialmente pipe_

tou-se gota a gota em disco de platina uma pequena quantidade

da solução contendo li- Th com o propósito de se caracte_

rizar a existência ou nao de equilíbrio radioativo entre esses

nuclideos. Aqueceu-se o disco de maneira a evaporar ate secagem

a solução depositada, formando-se uma película finíssima de

material depositado.

Procedeu-se a espectrometria do disco preparado, estando

ilustrado na figura 4.3 o espectro obtido, no qual se nota pou_

ca obsorçao de partículas a l fa . 0 tempo de contagem foi de

22,2 horas, detetando-se 428,72 1 22,07 contagens no pico do
212 228

U e 253,00 + 16,94 contagens no pico do Th. Oescon

tando-se a interferência do Th no pico do U, obtém-se

325,38 t 36,65 contagens no pico do 2 3 2U e 356,34 t 23,86 con

22fi ~*
tagens no pico do Th, o que mostra a existência de equi\í_
brio radioativo entre esses nuclídeos.

Na grande maioria das amostras analisadas, empregou- se

200 Vi de "spike" e, então, pipetou-se gota a gota sobre um

disco de platina esse volume de solução, repetindo-se o proc£

dimento acima descrito. 0 espectrograma alfa obtido neste caso

esta representado na figura 4.4, sendo de 11,1 horas o tempo

de contagem. Detetaram-se 1435 t 41 contagens no pico do
232 228

U e 469 í 23 contagens no pico do Th, notando-se no

espectro a ocorrência de absorção de partículas alfa. Como há

equilíbrio radioativo entre esses nuclideos, efetivamente deteta
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Figura 4»3 - Espectrograma alfa da pequena quantidade de "spike1

depositada em disco de platina.

Tempo de contagem: 22,2 horas.
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Figura 4. 4 - Espectrograma alfa de 0,2 rol de "spike" depositado em disco de platina.

Tempo de contagem: 11,1 horas.



232
ram-se 952 t 24 contagens no pico de U, ou seja.

1*43 + 0,04 cpH. Uma vez que a eficiência do detetor e
212

21,71 %. a atividade de U (Ao.

util izada é de 6,58 + 0,29 dpm.

212
21,71 %. a atividade de U (Ao^g) n o S 2°° U '

4-4 - Rendimento quimico

232
Sendo ^c?i2S a taxa de contagem no pico do U, uma

vez que se conhece a atividade do "spike" adicionado as amostras

, ° rendimento total de deteçao Rt̂  e igual a razão

Tc232S/Ao232S"

Por outro lado, Jtt esta associado com o rendimento quimj_

co Rq do processo de extração, a partir da relação Rt = Rq.Ed ,

onde Ed e a eficiência do detetor.

Testou-se o procedimento químico de extração de urânio

das águas por intermédio da adição de 200 yl de "spike" em

19 l i tros de água destilada e aplicação da metodologia descrita

no Apêndice C . I . I . A figura 4>5 ilustra o espectrograma alfa

obtido para o disco contendo o "spike" recuperado. 0 tempo

de deteçao foi de 11,1 horas, obtendo-se 667 contagens para o

pico de U, isto e, Tc^-^c ~ 1*00 1 0,04 cpm. Uma vez que a

atividade do "spike" adicionado às amostras e conhecida (Aon^c9

» 6,5S - 0,29 dpm), o rendimento total de deteçao foi de 15 %*

Observa-se, assim, a possibilidade de extração de urânio das

águas a part ir da aplicação da metodologia descrita, e, neste

caso, foi de 70 % o rendimento químico do processo de extração.

Ressalta-se que como TC9T2S e diferente para cada amostra sub

metida a metodologia de extração de urânio, geralmente se obtém

distintos rendimentos químicos resultantes das analises.

4«5 - Contami nação

Por ocasião da determinação das atividades alfa dos íso-

topos de urânio e torio, pode-se defrontar com dois tipos de con

tammaçao: devido ao detetor e a ma separação química entre ura

n io e tor io.
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No item 4.2 discutiu-se sobre a contasinação do detetor

durante as analises espectrometricas efetuadas. Quanto a conta_
*m » mm * *

•inação devido uma na separação química, os depósitos contendo
j ^' /232_. 230_. 228_.> - . ..

os isotopos de tono ( Th, Th, Th) estão sujeitos a prê
. - *,. . * - /238n 234,, 232,,vsença de isotopos de urânio ( U, U, U) ou vice-versa. Es_

te tipo de contaminação e facilmente detetavel, pois, se um depo

sito de torio e contaminado pela presença de "traços" de urânio ,

a presença dos isotopos de urânio e colocada em evidência pelo

pico do U. Se um deposito de urânio e contaminado pela

sença de "traços" de tor io, a presença dos isotopos de torio po_
232

de ser notada pelo pico do Th.

Um caso extremo de contaminação devido ma separação qui

mica ocorreu para a amostra de água de SR-5 coletada em maio

de 1983. Submeteu-se a amostra ao procedimento de extração de

urânio e, quando se efetuou a espectrometri a al fa do disco prep«j

rado, detetaram-se apenas os isotopos de tor io no espectrograma

obtido, conforme i lustra a f igura 4.6 . A calibração Energia vs.

Canal possibi l i tou a caracterização dos nuclideos presentes, dete_

tando-se 98 "t 9,9 contagens no pico do Th, apôs 70,9 horas

de medida.

4.5 - Técnicas anal iticas complementares

Para as amostras de águas subterrâneas de SR-5 coletadas

entre junho e novembro de 1985/ determinou-se o pH, os teores

de solido total (em suspensão + dissolvido), de amonio, de clore_

to e dos principais cations (Na, K , Co e Mg ) no laboratório

dirigido pela Ora. Lycia M. Moreira-Nordemann, pertencente a

Divisão de Combustão c Propulsao do Departamento de Materiais e

Sensores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1NPE), em

Sao Jose dos Campos (SP). As determinações do pH e teores de

Ma , K , Ca e Mg das águas do Vertedouro e das demais sonda-

gens, coletadas em 05/11/85, também foram realizadas neste I abor<a

torio.

Mediu-se o pH por potenciometria através de eletrodo ion-

sensivel, dentro das 24 horas posteriores à coleta da amostra. Ca

racterizaram-se os teores dos sólidos totais a partir de um
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Figura 4.6 - Espectrograma alfa da amostra de água subterrânea de SR-5 cole-
tada em 04/5/83.
Tempo de contagem: 70,94 horas.



volume nao f i l t rado de amostra correspondent* * 200 ml. suba*

t ido à evaporação e pesagem do resíduo seco. Efetuou-»e a analj_

se de cloreto por potencioaetria, «traves do eletrodo Cl-65I da

labracrios. Brasi l , cuja parte sensível é constituída por una

meabrana solida. Executou-se a aedida do ion aaonio por seio de

potencioaetria, eapregando-se o eletrodo nodeIo 95-10 da Orion

Research Incorporated. U.S.A.. que apresenta uma aeabrana peraea_

vel a gas pela qual se difunde a aaonia dissolvida na amostra.

Obtiveram-se as concentrações dos cations Na , K , Ca e Mg

por espectroaetria de absorção atoai ca, coa precisão anal í t ica

de í 5 /5, estando instalado o equipamento ea Cachoeira Paul is_

t a (SP).

Para as mesmas amostras de SR-5, deterainaraa-se os teo

res de C l" , F". Br", HPO4 , SO- » N02" e NO," no laboratório

de hidroquiaica do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas

(CEPAS) do Inst i tuto de Geociências da Universidade de Sao Paulo,

ea Sao Paulo (SP). As análises foram executadas no croaatografo

de ions 201Oi da Dionex, empregando-se as colunas HPIC-AS4 (sep£

radora de ãnions), HPIC-AG4 (de guarda) e supressora de f i b r a .

Para estes ânions, o l imite de deteçao instrumental e: F~ «

«0,016 mg/l , Cl" - 0,070 a g / l , N02" = 0,013 « g / 1 , NO^ - 0,013

• g / 1 . Br- » 0,018 mg/l , HP0-2" - 0,016 mg/l e SO-2" - 0,020 mg/l .
4 4

A amostra de água da chuva precipitada em 29 e 30/01/86 e

as amostras de água de SR-5 coletadas em 26/08/85 e em janeiro

de 1986, foram encaminhadas à Seção de Radioquimica e Química

Analítica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), em

Piracicaba (SP), para analise dos componentes principais e meno

res dissolvidos, a qual se executou com o acompanhamento do aû

tor do presente trabalho. Determinaram-se os teores de Cl" ,

NH- , N02" e N0~" por colorimetria em sistema de injeção em

fluxo (FIA), efetuando-se a leitura no espectrofotometro B 380

da Mícronal, equipado com célula de fluxo sensível aos comprimen_

tos de onda de 200 a 900 nm. 0btiveram-se os teores de Na

por espectrometria de absorção atômica com chama ar-C-H»* utílj_

zando-se o espectrômetro Perkin-Elmer modelo 306. Encontraram -

se os teores de K por espectrometria de emissão atômica (foto

metría de chama) com chama ar-C-H-, utilizando-se o mesmo espec

trometro para o obtenção dos resultados. Os teores de Cê , Mg ,
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A l , S i . Ag, 6. Ba. Cd. Cr. Cu. Fe. Mn. Pb, 2n • Ni foraa deter

• i nados por espectroaetria de eaissao atoai ca coa plasaa induzi,

do ea Ar. uti l izando-se o espectroaetr© Jarrel-Ash aodelo 975.

Uaa fração de cada aaostra coletada ea janeiro de 1986

foi encaainhada à Divisão*de Analises Inorgânicas e Orgânicas da

Coapanhia de Tecnologia de Saneaaento Aabiental (CETESB). ea São

Paulo (SP), para deterainação dos teores de solido (resíduo) tp_

t a l , f ixo e v o l á t i l . Procedeu-se a analise das aaostras apôs

sua passagea ea f i l t r o de poros idade de 0,45 y» e, portanto, os.

resultados referea-se aos sólidos dissolvidos. A aetodologia

anal í t ica se baseou ea edição do "Standard Methods for the

Examination of Water and Waste««ater" , publicado pela APHA (Aae

rican Public Health Association). Deterainou-se o solido tota l

dissolvido pela evaporação da aaostra ea forno a 103 - 105 C e

pesagea do resíduo seco. Subaetendo-se o resíduo da evaporação

a igniçao a 500 C, restou o solido f ixo dissolvido. 0 aaterial

perdido na igniçao constituiu o solido vo lá t i l dissolvido.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS DAS ANALISES DOS TESTEMUNHOS DE SR-S E DISCUSSÃO

GERAL

A partir das analises efetuadas para os sedimentos de

SR-S, determinaram-se as atividades dos isÕtopos U, U e Th

« - • 232 228 .» -»
da série do urânio e i só topos Th e Th da série do. tôrio, ava

liando-se, então o grau de desequilíbrio radioativo entre eles na

área mineralizada do Morro do Ferro.

234 238
5.1 - Teor de urânio e razão U/ U

Para a obtenção da razão U/ Ü nos sedimentos, em

234 238
pregaram-se as contagens "verdadeiras" nos picos do U e U,res_

pectivamente , N,** e N238 ' calculan^°"se« então, a relação N

diretamente a partir do espectrograma encontrado.

Sendo B 2 5 4 e B2-g, respectivamente, as contagens do

fundo radioativo na região dos picos do U e U, o desvio pa

drão da razão U/ U pode ser escrito como:

/ O^TA i i e \ * /O»! \2 /Ovt \ 2
/ Z34yíí58y\ / N1 T Í \ / N,,o \

onde:

N234/N238 / \ N234/ \ N238

V N

Pelo princípio de diluição isotÕpica, determinou

-se a concentração de urânio nos sedimentos em função do isõtopo

238
U, que contribui com cerca de 99,281 do urânio existente na

natureza . De acordo com esse princípio, ao se misturar um nume?

ro conhecido de ?tomos de U de atividade A02325 c o m UTn n-
238 *

mero desconhecido de átomos de U de atividade A*™, após com

pleta homogeneização dos isótopos, a razão entre as contagens"ver
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dadeiras" N?58 e ^232S
 o^t^^as n o s picos do U e U presentes

no espectiograma obedecera a relação:

A238 _ N238
Ao232S N232S

Como cada micrograma de 238u t e m a t iv idade de 0,74 dpm, obtém-se

a concentração de urânio (C';>38) a p a r t i r da massa m2™ (em

microgramas) de U:

710

1 u g "°u 0,74 dpm

m 238

Pode-se expressar C ' 2 j 8 em partes por milhão

(ppm), a p a r t i r da massa m de amostra (em gramas) u t i l i z a d a no pro

cesso de extração de urânio, i s t o é:

m238 m

C*238 XS

Portanto,

m 0,74m

E, de acordo com o princípio de diluição isotópica,

C',tB
 Ao232S N238

0,74m

Na amostra de 2,53 metros de profundidade, utj.

lizou-se Ao-,Oc. *6,58 * 0,29 dpm, e, em todas as demais, empregou

-se o triplo desta quantidade, isto é, Ao2 3 2s * ^ » 7 4 - °» 8 7

Sendo B2jg e
 B232S* respectivamente, as conta-

gens do fundo radioativo na região dos picos do U e U, ex-

pressa-se o desvio padrão da concentração de urânio pela relação:
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Ao2S2S'

onde :

°N2J8 " V N238 * 2B238 • •„ . ̂ 3 3 5 • 2B2J2S

No Apêndice £.1 ilustram-se os espectrogramas alfa

obtidos para o urânio extraído dos sedimentos de SR-5, constando
234 238

na tabela 5.1 os resultados da razão isotópica U/ U e con-

centração de urânio. 0 rendimento químico do processo de extração

mostrou-se variável, atingindo um valor mínimo de 3,371 para a

amostra de 26,60 metros de profundidade e um valor máximo de

38,14$ para a amostra de 3,75 metros de profundidade»

Com exceção dos espectrogramas alfa das amostras de

T,86 e 9,38 metros de profundidade, não se detetaram contagens no
228pico do Th provenientes do traçador adicionado, devido a efi

ciente separação química entre urânio e tório na resina de troca

iônica. Descontou-se a influência da emissão alfa de 5,344 MeV do

Th (281) no pico do U pela relação:

N232S = (N232S)medido -/ül±j*S -

onde:

228
^228S ® ° n^mero ^e contagens "verdadeiras" no pico do Th devi_

do à contribuição do "spike".

0 desvio padrão dessas contagens é determinado pela

expressão:

n - \ loz v °l v cr2

NZ32S " 1/ ( 232S)medido • 228S + \ '2 2 8 f .
V (0,71) a

Nos espectrogramas a l fa das amostras de 3,75, 7,86 ,

9,38, 18,75, 21,15 e 26,60 metros de profundidade, ident i f icaram

-se a presença de Th, devido a não ocorrência de separação quí
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o
o

Profundidade

( metros )

1,00

2,53

3,75

! 4,98

i 7,86
; 9,38

i 10,63

; 11,68

12,88

| 15,46

18,75

21,15

26,60

Massa

(gramas)

0,51

0,52

0,48

0,50

0,51

0,50

0,51

0,53

0,51

0,47

0,53

0,47

0,53

Tempo de

contagem

(minutos)

112,67

356,67

49,92

140,70

82,70

89,68

98,03

123,80

110,05

855,90

133,08

234,75

887,50

N 2 i 8 + aN

(contagens)

230,07+15,29

404,57+20,18

130,55+11,46

107,41+10,52

102,58+10,27

103,46+10,32

107,12+10,43

79,74+ 9,07
128,01+11,40

254,35+16,84

79,72+ 9,18

91,98+10,00

122,00+11,75

"234 ± \ H

(contagens)

257,25+16,45

393,17+20,71

117,26+10,99

111,08+11,00

89,75+ 9,91

100,39+10,47
103,69+10,50

101,37+10,42

119,03+11,27

271,72+19,35
98,16+10,57
97,94+11,05

138,00+14,00

N232S + UN23.,S

(contagens)

113,61+12,10

76,65+13,76

81,57+ 9,40

98,63+11,11

96,77+12,58

106,00+11,74

94,33+10,56

77,68+ 9,92

78,83+ 9,96

746,48+32,24

169,19+14,10

214,87+16,47

128,00+16,06

234^238^

- "234^238^

1,12 + 0,10

0,97 + 0,07

0,90 + 0,12

1,03 + 0,14

0,87 + 0,13

0,97 + 0,14

0,97 + 0,14

1,27 + 0,19

0,93 + 0,12

1,07 + 0,10

1,23 + 0,19

1,06 + 0,17

1,13 ± 0,16

238 + C 2 3 8

( PPm )

10f>,92+14,09

90,26+17,28

88,94+13,47

58,10+ 9,04

55,44+ 9,42

52.07+ 8,09

59,36+ 9,18

51,67+ 9,13

84,94+13,65

19,34+ 1,75

23,72+ 3,53

24,30+ 3,41

47,97+ 7,88

Tabela 5.1 - Razão isotópica ü/ U e concentração de urânio nos sedimentos de SR-5, Morro do PerrotPoços
de Caldas (MG).



mica total entre o urânio e tôrio na resina de troca iônica. Contudo,
.. 7 50 2 3' .-

a razão " Th/" "Th nos sedimentos é muito baixa,conforme ilustram

os espectroçramas do Apêndice F..2 e.porisso, despreza-se a possibi-

lidade de ocorrência de interferência do Th no pico do U.

Comparou-se o teor de urânio determinado por espectro-

metria alfa com o obtido por intermédio da análise de fluorescência

de Raios X, conforme ilustra a tabela S.Z. E possível notar que há

boa correspondência entre os resultados alcançados pela aplicação

das dua* técnicas . ocorrendo discrepância apenas no caso da amos-

tra de 9,38 metros de profundidade,provavelmente devido a algum pro

blema analítico.

b.2 - Teor de tõrio e razão Th/ Th

Para a obtenção da razão " Th/ Th nos sedimentos

analisados, empreearam-se as contagens "verdadeiras" nos picos do

Th e ^ Th, respectivamente, N7~g
 e N232' calculando-se, então,

a relação ^ p s ^ ' S 7 diretamente a Dartir do espectrograma observa-

do.

Sendo I^ig e ^ST,?1 r e sP e c ti v a i n e n t e» as contagens do
228 2 32

fundo radioativo na repião dos picos do Th e Th, o desvio

padrão da razão Th/ Th pode ser escrito como:

onde:

aK - \ Ix + ? R e °N = \ / M + VR
*:» o y Í. áo i. - ei Í. •> i- y L .11 iL .1L

Para a determinação do teor de tório nos sedimentos

a partir dn utilização do "spike" U - Th em equilíbrio

radioativo.nccessitaram-se de duas amostras de cnda material anali

- 1 0 1 -



Profundidade

( m )

1,00

2,53

3,75
4,98

7,86

9,38

10,63
11,68

12,88

15,46

18,75

21,15

26,60

CI238 + a C

( ppm )
(a)

105,92 + 14,09
90,26 • 17,28

88,94 ± 13,47
58,10 + 9,04

55,44 + 9,42

52,07 + 8,09

59,36 + 9,18

51,67 + 9,13

84,94 + 13,65

19,34 • 1,75

23,72 + 3,53

24,30 + 3,41

47,97 ± 7,88

ü

( PPm )

(b )

94

89

76

56

43

114

42

57
56

13

18

20

43

Tabela 5.2 - Teores de urânio nos sedimentos de SR-5, Morro do
Ferro, Poços de Caldas (MG).

a - espectrometria alfa ( neste trabalho )

b - fluorescência de Raios X ( Márcia Car-
los, PUC, Rio de Janeiro, Brasil ).
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sado. uma das quais se processou quimicamente sea a sua adiçio.

Após a aplicação da metodologia de extraçio de tório

e técnica de espectronetria alfa às duas amostras, obteve-se no eŝ

pectrograma da amostra sem "spike" uma razão (^228^232^nat *^° e—

pectrograma alfa da amostra contendo "spike", determinou-se o nume

ro de contagens ^223S n o P i c o d o f". devido apenas ã contribui-

ção do traçador.a partir da relação:

0 desvio padrão desse parâmetro é expresso por:

(N232>- °>228'N232)natS'SS 'f\lS * /N22S\ ' ^232 *
I \ N 232 / nat

Obtém-se a ccncentraçã" de tório(C'232Í• e m

de isó"topo ^ '"Th e também pelo princípio de diluição isotópica.

Uma vez que lug de '"Th possui atividade de 0,246 dpm, levando-se

em conta as considerações efetuadas para a determinação do teor de

urânio nos sedimentos, pode-se escrever a concentração de tório co

mo:

C'232 = Ao228S . X232

onde:

m e a massa de amostra (etr. gramas) uti l izada no processo de extra-

ção, ã qual se adicionou "spike";

^ a a t i v i ( ' a c - e ^° "spike" *" Th adicionado ã amostra, igual

3 do tf devido 3 existência de equil íbrio radioativo entre es_

sés nuclídeos. Na amostra de 2,55 metros de profundidade uti l izou

-se A022SC " í>,58 - 0,29 dpm e em todas as demais empregou-se o

triplo desta quantidade.

No Apêndice H.2 i lus trair.-se os cspectroganias alfa

obtidos para o tório extraído das amostras tie sedimentos de SR-5,
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Tabela 5. 3 - Rttaão isotópica Th/ Th nos sedimentos de SR-5i

Morro do Perro, Poços de Caldas (BUG).



processadas quimicamente sem e com a adição do "spike", constando

na tabela 5.5 os resultados da razão isotõpica Th/ "* Th. Com

exceção das amostras de 4,98, 15,46 e 18,75 metros de profundida-

de, a elevada taxa de contagem no pico do ~~ Th natural não permi

tin a deteção do """"Th artificial adicionado no início do proce

dimento analítico de extração, não se distinguindo diferenças en

tre as razões isotõpicas das amostras com e sem traçador, dentro

dos erros estatísticos de contagem. Em todos esses casos não se

determinou N-,7((. e, em conseqüência , a concentração de tõrio nos

sedimentos.

Para as amostras de 4,98, 15,46 e 18,75 metros de

profundidade foi possível encontrar N228S' mas' Por s e r levado o

desvio padrão associado a esse parâmetro, conforme ilustra a tabe

Ia 5.4 , também não se determinou o teor de tório. Assim, nas di£
2 -yo

cussões seguintes, serão consideradas as razões isotópicas ** Th/
252
'"Th das amostras processadas quimicamente sem a adição de

"spike"

PROFUNDIDADE

(m)

4,98

15,46

18,75

N228S ± °N228S

(contagensj

1211,89 - 809,58

1758,80 -1244,44

678,72 i 178,10

228Tabela 5.4 - Contagens no pico do Th atribu^

das ao "spike", no espectrograma a^

fa do tório extraído dos sedimentos.
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5.3 - Razão isotópica 30Th/ * U

Para a determinação da razão Th/ U nos sedimen-

tos . calcularam-se as atividades A23g e A254* r e s P e c t i v a r ! e n t e > ^ 0

7r0 234
Th e U. Obteve-se a atividade A23,, por intermédio da rela

ção referida para a medida do teor de urânio nos sedimentos:

A234 . N234AO252S N232S

0 desvio padrão de ky^Q * calculado a par t i r de:

(Htm) m)
K232S/

A atividade &23Q ^° ĥ ^°* determinada a par

tir da utilização do esnectro^rama alfa do disco contendo tório

228
extraído da amostra processada com o"spike" ** Th, para o qual se

empregou um tempo de contagem que tornou possível o aparecimento

io pico do Th no espectro (Apêndice E,2). Além disso, utiliza-

ram-se os dados d;i concentração de tório C-p conhecida para as a-

mostras por intermédio da análise de fluorescencia de Raios X .

Os dados de C^ são expressos em ppm e para a massa m (em gramas)

submetida ao processo de extração de tório, vale a seguinte relj>

ção :

ig

m(g)

232
onde; mT e a quantidade de Th fem microgramas) existente na

massa de amostra ut i l izada.

Portanto, é possível escrever : niy = CL . m

232
Por outro ladofpara a atividade A2T7 ^ e ^ n e x "

pressa-se:
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lyg Th 0,246 dpm

onde:

Dessa forma, A,-^ = mj • ° . 2 4 6 = CT.ra . 0,246

A relação entre as a t iv idades de Th e Th ê

A230 =
 N230

T 13A232 N232

232
é* o número de contagens "verdadeiras" no pico do Th

é* o número de contagens "verdadeiras" no pico do Th.

Substituindo A23-,, obtém-se:

0,246 . T

1I232

O desvio padrão desse parâmetro é* equacionado por:

Em todos os casos, considerou-se cr » 51, segundo
LT

LEI (1984). Na tabela 5.5 constam os resultados obtidos para a

razão i so tõpica Th/ U, determinada a p a r t i r da divisão de
A230 P o r A234* ^ desvio padrão dessa razão foi encontrado a par

t i r da expressão:

2 ,
í T23OT h /234u \ / a . \ - / a

W W V A23J V 2̂34

Para o pico dn Th das amostras de 10,63 e 21,15 me

tros de profundidade,veri ficou-se se a taxa rio contagem medida ex
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o
oo
I

Profundidade i

(metros)

1,00

: 2,53

! 3,75

4,98

7,86

9,38

10,63

11,68

12,88

15,46

i 18,75

21,15

26,60

Massa

(aramas)

0,51

0,52

0,48

0,50

0,51

0,50

0,51

0,53

0,51

0,47

0,53

0,47

0,53

(ppm)

14421

14278

14157

13065

13020

11633

11224

9995

8844

5346

3402

503

383

N232 + °N232

(contagens)

4664,51+ 68,60

8328,74+ 91,89

4519,25+ 67,32

7989,00+ 89,65

11579,83+108,33

14600,00+121,36

3402,44+ 58,63

6246,97+ 79,30

5036,46+ 71,17

11220,00+106,45

1892,00+ 44,16

1342,16+ 37,15

893,84+ 30,20

N?30 + ^N 2 3 O

(contagens)

68,36+ 9,57

188,56+17,87

85,24+10,80

140,00+12,81

167,98+16,06

208,00+19,60

62,24+ 9,04

108,21+11,99

89,62+10,51

162,00+19,65

81,00+11,79

91,44+10,80

88,68+10,16

2 3 4 i A234
(dpm)

44,70+5,89

33,75+6,49

28,38+4,40

22,23+3,48

18,31+3,23

18,70+2,96

21,69+3,41

25,76+4,37

29,81+4,89

7,18+0,68

11,45+1,64

9,00+1,29

21,28+3,56

A23O + "A23O

(dpm)

26,52+3,96

41,35+4,45

31,53+4,32

28,16+2,95

23,70+2,57

20,38+2,18

25,76+3,98

22,57+2,76

19,74+2,53

8,92+1,17

18,99+2,96

3,96+0,52

4,95+0,64

23OTh/234lA

± O 2 3 OTh/ 2 3 4ü

0,59 + 0,12

1,22 + 0,27

1,11 + 0,23

1,27 + 0,24

1,29 + 0,27

1,09 + 0,21

1,19 + 0,26

0,88 + 0,18

0,66 + 0,14

1,24 + 0,20

1,66 + 0,3í>

0,44 * °»°9
0,23 ± 0,05

(*) - Pluorescencia de Raios X ( Márcia Carlos, PUC, Rio de Janeiro, Brasil ).

Tabela 5» 5 - Razão isotópica Th/ U nos sedimentos de SR-5, Morro do Ferro, Poços de Caldas (MG).



cedeu o nível cr í t i co de decisão L£t a fim de caracterizar a

ceteçlo do s ina l . A taxa de contagem encontrada fo i . respectiva-

mente, 0,2592 cpm e 0,0874 cpm e ao se comparar esses valores

com o limite representado na tabela 4.5 (0,01SS cpm), atribuiu-se

a decisão "detetado" para o s ina l .

5.4 - Discussão dos resultados

Na figura 5.1 representam-se as razões isotópicas

ti/"* II e suas incertezas anal í t icas em função da profundidade.

Considerando-se as incertezas anal í t icas obtidas nos resultados .

configura-se apenas para as amostras de 3,75 e 7,36 metros de pro

fundidatje uma pequena tendência de l ix iviação se le t iva de U era

relação a U nos sedimentos estudados, possivelmente por oca-

sião da interação entre a água subterrânea inf i l trante e a fase

sól ida. As amostras de 1,00, 11 ,óS e 18,75 metros de profundidade

indicam prováveis locais de ocorrência de deposição de fc U t a l -

vez transportado preferencialmente pela água de percolação. Con

tudo, nota-se que estas tendências não são marcantes, necessitan-

do -se de estudos adicionais para sua confirmação e, porisso, em

linhas gerais , considera-se que ex i s te equil íbrio radioativo secu

lar entre estes isótopos ao longo do trecho de sondagem analisado.

Dessa forma, não ss observa claramente a possibilidade de compor-
234 238

tamento geoquímico diferencial entre o U e o II no último «î

Ihão de nnos, de maneira que os dois isõtopos parecem ter respon

dido de maneira similar â atuação de qualquer processo que te

nha causado mobilização de urânio no local .

As razões isotópicas * Th/ Th das amostras de se-

dimentos de SR-5 processadas quimicamente sem a adição de "spike"

encontram-se representadas na figura 5.2. De acordo com a distri^

buição dos resultados em função da profundidade e suas incertezas

anal í t icas , nota-se a existência de equil íbrio radioativo entre
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o Th e Th ao longo de praticamente todo o trecho de sonda-

gem analisado.

As amostras de 13,75 e 26,60 metros de profundidade,

situadas abaixo do nível do lençol freatico, mostram-se portad£

ras de excesso de Th em relação a Th, mais acentuado no ca

so da amostra de 18,75 metros. Para a interpretação desses dese-

quilíbrios, sugere-se a possibilidade de ocorrência de deposição

de rádio a partir da água subterrânea, formando zonas enriquecidas
2 28 228

de Ra, que originariam o Th excedente, pela sucessão de de
cainento e~ - p*.

A solubilidade preferencial do rádio err« relação ao

tõrio nas águas subterrâneas dessa sondagem ficou evidenciada por
228FRANCA (1983 ) , que caracterizou teores de Ra entre 140 e 573

pCi/1 para seis amostras coletadas de 04/01 a 13/12/32, muito su

periores aos de L Th dissolvido, por exemplo, 0,013 pCi/1 para

amostra coletada em dezembro de 1981 (LEI, 1984).

Para as amostras de sedimentos da mesma sondagem, re

presentam-se na tabela S.6 os dados da concentração de tõrio(C^)

obtidos por meio da análise de fluorescência de Raios X e os de

equivalente-tório (eTh) determinados por intermédio de espectrome

tria gama de alta resolução com detetor semicondutor de Ce(Li),
208

a partir do fotopico do TI, de 2614 KeV de energia. Na figura

S.3 ilustra-se em função da profundidade a razão do teor de tõrio

pelo seu equivalente (Cj/eTh), onde se nota que a amostra situa

da há 18,75 metros apresenta Cf/eTh < 1, denotando possuir

deficiência de tõrio em relação aos elementos filhos, no caso, o
•? 2 8

Th. Esse resultado reforça as observações anteriormente efetu^
223

das, apesar de não suger i r claramente a presença do Th em ex-
228 232cesso como o faz a razão Th/ Th determinada neste t rabalho

por espectrometria a l f a . Para a amostra de 26,60 metros de pro-

fundidade, a razão Cj/eTh apresenta-se insensível ao acréscimo de
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Pro fundi >la de

(retrós)

1,00

2,55

3.75

I ,08

-,86

9,33

10,53

11,53

12 ,83

15,46

13,75

21,15

25,60

cT(*)
(ppn)

14421

142 73

14157

13065

13020

11633

11224

9995

884 4

5316

3402

503

?83

eThf **)
(pp-n)

14862 i

12367 ±

10470 i

11138 •

12146 -

10000 ±

9107 ±

8257 t

76SI i

4 844 ±

5175 1

350 ±

321 i

220

156

193

165

284

220

229

211

211

1S3

128

37

.1 /

CT/eTh

0,97 •

1.15 *

1,35 ±

J.,17 i

1,07 ±

1 ,16 +

1,23 t

1,21 t

1,15 ±

1,10 i

0,66 ±

1,44 *

1,3 0 ±

0,05

0,06

0,07

0,06

0,05 i

0,06

0,07 ;

0,07

0,07

0,07

0,04

0,17

0,15

{*) - fluorescência de Raios X (Márcia Carlos, PUC Rio de

Janeiro, Brasil),

O*) - espectro-netria gama com de te to r do Ge(Li) (Paul LÍJVSÍI

l a t a , NYU, Nev Vork, USA). Segundo EISF.NBIH» (1983).

Desvios pa<lrões calrulados pelo autor do presente tr?ibalho.

Tabela 5.6 - Concentraçãfi r'e t õ r i o e equivnlen te- tór io Cos

sedimentos de SR-5.

-113-



J 12
UJ

o
Q
S

I l 5
o
cc
a.

18

21

1.0 1.5

27

?igura 5,3 - Razão C./eTh em função da profundidade em SR-5,

-114-



Th, o que não ocorre con a razão Th/ Th.

Na figura 5.4 representam-se as razões isotõpicas

Th/6 U e suas incertezas analíticas em função da profundidade.

Em virtude dos acentuados desequilíbrios observados entre o Th
7-4

e o "* U em algumas amostras, nota-se que a distribuição do ura

nio e tório na sondagem não é homogênea, veri ficando-se comporta-

mento geoquímico diferencial desses isótopos nos últimos 400 mil

anos.

De uma maneira geral, podem-se interpretar as razões

*Th/" U inferiores ã unidade como sendo devidas ã saído de to

rio e/ou adiçãc preferencial de urânio ao sistema e vice-versa no
23" 234

caso das razões W7h/ If superiores i unidade. Convém ressal-

tar que 3 mobilidade geoquímica do urânio na crosta terrestre ê

superior à do tório (GABELMAN, 1977") , sendo, porissc, interessante

levar em conta esse fato na discussão dos resultados.

O resultado da analise da amostra de 1,0 metro de

profundidade parece contradizer esta tendência ao sugerir a pos-

sibilidade de fixação de urânio e perda de tório na camada super-

ficial de solo, onde a concentração de matéria orgânica ê mais

elevada. Os dados analíticos de Th e U obtidos por HANSKN

(1955) para solos intempe -izados de granitos na California (USA),

indicaram comportamento similar ao descrito. Segundo esse autor,o

tório formaria complexos orgânicos r.o solo superficial situado en

tre 0 e 2C cr?, de profundidade, migrando cm direção ao horizonte
230

El logo abaixo, conforma evidenciou o acréscimo de "' Th nesse l£

cai. Vary. >e confirmar a ocorrência desse processo no solo super

p;-rficial do Morro Jo Forro seri-i necessário um estudo detalhado

ao lor.'/r c!o intervalo de 0 n 2 nciros de profundidade, associando

informações pedolóp.i i'as com razões isotópicas como obtidas neste

trabalho.

A amestra de 1.1,7.1 metros r'e profundidade é represen

tativa c*2 trecho de 50ii(?a>jcm que interceptou o dique de magneti-

-115-



ft
V

3

6

9

E

bJ
O
< 19
Q '2
O
Z
u.
o
cr
a 15

IS

21

24

27

1.0 2.0 230Th/
i

J
1

I

L - .

Figura fj.4 - Razão
O "3 >l

Tíi/ U em função da profundidade em SR-5.
-116-



t i ia e sugere ;: eí . istência de possível z?rui :!c oxidação a p a r t i r

ÍE qual ocorrer ia tnor i l i - aç lo preferencia l ilo -rânie 053 relação

.ÍC- t ó r i o . - urânio jpiçraria ,iara as caT.ada:> sobrejacentes e s«ib

jacentes a essa :CÜ:I. ccn rorn? í-.ilicaT aí r i iocs \\\f 11 < 1

rias amostrai ie 12.81.21,15 e !r-.M ?ne !:••*;* de pro fundi jade.A amostra

«•e 15,46m de profundidade.com razão"" Th/""'ir levemente superior

à 'inidade, e>ib*> um comportamento isotôpico -íe t ransição em rela

.:1o S3 áai iimoíitras »le IS, 75 e 12,85 netros tie prof :-:idicade, que

pode indicar recepção do urnnie v>roveniente >'a caraada subjacente

í sua migração [ o n a camada so-irejacente, talvez er. resposta as

f !u tmçces do nível do lençol f r e ã t i c c .

-Va figura S.5 ret- re senta-se em função da profuniida

Je a r^z?o do teor de urâr io pelo seu equivalente (£*238^e '^ *)a"

ra as amostras de sedin.entos da mesma soadagem; os dados da con

centrarão de urânio (^'235) foram obtidos no present? trabalho

por meio ae esp-»ctror»etr.i.i a l fa ( tabela 3.1) e os tie equiv3?ente

-u r in io (eU) ror;':r detertrinades por intermédio de espectroir.etria

j,3n>i con dete tor semicondutor de Ge (Li) , a p a r t i r rio fo tópico do
2 1 4 Bi de 609 KiV de energi» ( tabela S.7) . As razões C'238/eU < 1

das amostras ^e 15,46 e 1S.75 metros de profundidade sugerem 3

ocorrência de saída se le t iva de urânio ÍVH relação ao rádio e as

raiões C'2.>à/eU > ! car? amostras de 1.2.8S, 21,15 e 26,60 metros

át- profundidade indicam zon.is de receprão do urânio mobilizado,

reforçundr is considerações efetuadas a par t i? das razões

11" i: dcrerriiii.ad.is resse t rabalho.

Uma poi-sfvel presença de p í r í t a por volta de 18,75

metros d-; profnnúidoJe, a'jaix"; do nível t'o lençol freát ico e em

contato com águas subterrâneas oxid.íntes, reforçar ia ainda mais

a possibi l idade f'e exis tência <Jn sugerida zom de mobilidade de

urânio o deposição tie radio . Segundo KWSKCV'F (197?), cr» loc i i s

•Io Morro do Ferre onde a p i r i t a c abunc'antfi, a oxidaçao durante

cs últimos ?.$ anos t e r i a cnnvcr?ido enxofre em su l fa to , tomando
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PROFUNDIDADE

(METROS)

1,00

2,53

3,75

4,98

7,86

9,38

10,63

11,68

12,88

15,46

18,75

21,15

26,60

eU

(ppm)

101 + 15

78 + 9

48 + 12

55 + 9

74 + 15

62 + 12

54 + 12

43 ± 12

62 + 12

36 + 9

38 + 9

18 + 3

3 0 + 3

1,05

1,16

1,85

1,06

0,75

0,84

1,10

1,20

1,37

0,54

0,62

1,35

1,60

+

+

+_

+

+

+_

+

+

+_

+

+

+

+_

'eU

0,21

0,25

0,54

0,24

0,20

0,21

0,30

0,40

0,34

0,14

0,17

0,29

0,31

(*) - espectrometria gama com detetor de Ge(Li)

(Paul Linsalata, NYU, New York, USA).

Segundo EISENBUD (1983).

Desvios padrões calculados pelo autor do presen

te trabalho.

TABELA 5.7 - Equivalente-urânio dos sedimentos

de SR-5.
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fortemente ácidas as soluções em contato com o material, se a rea

çio ocorre:.: oir determinaria profundidade. Assim, a oxirfação de FeS£

nesta profundidade da sondagem estudada promoveria a formação de

Tons Fe e SO, e, paralelamente, ocorreria a remoção do urâ
2-

nio para as camadas adjacentes; uma fração dos anions SO. pro

Juiirlos poderia reagir com o rádio transportado pelas águas, cau-

sando sua precipitação.

0 proposto nível <le oxidação seria melhor definido e

eventualnente outras ZOTMS similares provavelmente seriam distin

guidas tonto no .uesrrio tostsir.unho tie sonlagem quanto nos demais,se

lecionando-se distâncias menores de separação entre iluas amostras

consecutivas e desenvolvendo-se pesquisas integradoras »Ja caracte_

rização nineralõgica dos materiais presentes e das análises iso-

tópicas ceno f:ram executadas neste trabalho.

-120-



CAPÍTULO 6

RESULTAIO? DAS ANALISES DAS ÁGUAS li DISCUSSÃO GERAL

A partir das Kiiáiises efetuadas para as águas su';te_r

râneas de SK-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6 e SR-íí, bem como pa

ra as águas superficiais do Vertedouro, ieteririnaran-se as ativi.

? %7 22 R ? ̂ ft
dades dos isôtopos Th e Th da serie 4n e isótopos D e
234 - •*

U da serie 4n • 2, avaliando-se a extensão do desequilíbrio ra

dioativo entre eles no ambiente hídrico do Morro do Ferro. Efetua

ram-se também análises químicas dos elementos e compostos químicos

principais e menores das águas subterrâneas da área mineralizada,

com o propósito de se determinar o grau de correlação com o teor

de urânio em solução.

228 2 32 - -
6.1- Teor de tõrio e razão Th/ Th nas águas subterrâneas e

superficiais

228 232
Determinou-se a razão isotõpica Th/ Th nas águas

analisadas, de maneira similar â executada para os sedimentos. Na

tabela 6.1 estão inseridos os resultados obtidos para a razão

Th/ Th nas águas coletadas em dezembro de 1982 e março de

228
1983, processadas quimicamente com a adição do "spike" Th; no

Apêndice E.3 ilustram-se os espectrogramas alfa a partir dos quais

se determinaram essas razões.

Para a água de SR-5, a razão observada pode ser con-

siderada verdadeira, uma vez que é desprezível o número máximo de

contagens esperadas devido a contribuição do traçador (21) em re

lação ao total detetado no pico (14999). As demais razões isotópî

cas devem ser consideradas como valores máximos, por não ser
228

tinçuível no pico do Th a contribuição do "spike" adicionado .

Para a amostra de água de SR-3, coletada em dezembro de 1982 e
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ro

Amostra

SR-1 (não
; filtrada)

SF °

SR-3 (não
filtrada)

' SR-4

SR-5

SR-6

SR-9

SR-1

SR-3

Vertedouro

Da~a de

Coieta

22/12/82

22/12/82

22/12/82

22/12/82

22/12/82

22/12/82

22/12/82

09/03/83

09/03/83

09/03/83

Volume

analisado

(litros)

19,0

19,0

19,0

19,0

18,0

18,0

18,0

19,0

19,0

19,0

Tempo de

contagem

(horas)

63,07

5,17

126,12

7,42

0,25

138,76

21,86

121,46

19,60

15,97

N228 + (1N

(contagens)

2339,86+ 49,40

1369,89+ 37,48

não detetado

1547,99+ 39,50

14998,78+122,47

694,68+ 30,25

1438,62+ 38,38

4181,62+ 66,17

2456,41+ 49,88

1712,30+ 41,68

N 2 3 2 ± ° w

(contagens)

231,16+15,39

38,84+ 6,26

não detetado

41,67+ 6,51

19,99+ 4,47

não detetado

não detetado

129,53+11,85

67,41+ 8,28

62,52+ 7,97

2 2 fV 2 3 2Th +

1 °228Th/232Th

10,12 + 0,71

35,27 + 5,76

—

37,15 + 5,88

750,31 +167,89

-

-

32,28 + 3,00

36,44 + 4,54

27,39 + 3,55

Tabela 6.1 - Razão isotópica Th/ Th das águas do Morro do Ferro, Poçoa de Caldas (MG) ,

coletadas em dezembro de 1982 e março de 1983»



não submetida ã filtragem em membrana Millipore, perdeu-se o tõ

rio durante a execução do procedimento anal í t ico de extração, não

se tendo detetado os isõtopos de interesse . Os resultados para a

amostra de água de SR-1, da mesma época e também não f i l trada, re

fietem a presença de torio solúvel e es suspensão e, porisso.a ta

xa de contagem no pico do Th e superior em relação aquela obti

da quando a amostra é f i l trada. Os resultados das análises efetua

das por LEI (1984) para inúmeras amostras de águas superfic iais

e subterrâneas do Morro do Ferro apontara» que na fração que con-

tém os sólidos em suspensão reside mais de 901 do teor de torio

mobilizado no loca l , indicando a importância desse mecanismo de

transporte.

Para a medida da concentração do tôrio dissolvido nas

águas, a partir do traçador "U - Th em equi l íbrio radioati-

vo, necessitaram-se de duas amostras de cada material analisado,

uma das quais se processou quimicamente sem a adição de "spike".

252Como cada micrograma de Th tem atividade de 0,246

dpm, encontra-se a concentração de tório nas águas, C2 3 2 iP*la re .

lação:

lup, 252Th 0,246 dpm

. V

onde: V é o volume

de água uti l izado na análise da amostra a qual se adicionou o

"spike", expresso em l i t r o s , e A2 ,2 é a atividade do número des-

conhecido de átomos de * Th presentes nessa amostra.

Baseando-se no princípio de diluição isotópica, ex-

pressa-se a concentração de torio (em yg/1 ou ppb) a partir da re

lação:

C232 = Ao228S #
 N232

0,246V
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onde:

Ao?>*c * a atividade do "spike" Th adicionado à amostra, ifuai'22SS
"732

â do U devido o equilíbrio radioativo entre esses nuclídeos

tendo sido utilizado Ao^gs * Ao?%2S * 6 * 5 5 2 °*2 9 d p " ;

X252 * ° n " " e r o **e contagens "verdadeiras" no pico Th presen

te no espectrograma alfa da amostra com "spike".

Para a obtenção da razão (HZM^HZZSS^ s*° v * l i d a s a s

considerações efetuadas para a determinação do teor de tõrio nos

sedimentos. Hncontra-se N2?SS a P a r t * r **a expressão

N22SS ' N22S * N252 *

"«,/ nat

Na tabela 6.2 constam os resultados obtidos para

a razão ~" Th/ Th das águas coletadas em setembro de 1985,pro

cessadas quimicamente com c sem adição de "spike"; determinaram*

-se os seus valores a partir da análise dos espectrosramas alfa i

lustrados no Apêndice E.5. Para as áfjuas de SR-3. SR-4 e Vertedou

228
ro, a elevada taxa de contagem no pico do Th natural obstruiu

2 2 8 *•

a possihilidade de deteçâo do " Th artificial adicionado no iní

cio do procedimento de extração, não se distinguindo diferenças

entre as razões isotõpicas das amostras com e sem "spike". den

tro dos erros estatísticos calculados. Portanto, para essas amos

trás não foi possível encontrar ^228S e* c m c o n s e cl u^ n c^ a' ° teor

de tõrio dissolvido.

Para as águas de SR-1, SR-2, SR-6 e SR-9, por outro

lado, foi possível determinar ^2285' c0"1"^0» conforme pode-se no

tar na tabela 6.3 , os valores observados excederam bastante a-

queles que seri.im esperados levando-se cm conta a atividade do

traçador adicionado, a eficiência do detetor, o tempo de contagem

e .i obtenção de rendimento químico igual a 1001. Por este fato

admite-se a possibilidade de ter ocorrido introdução de tõrio
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1
! Amostra

SR-ltserrT'spike")

SR-1(com"spike")

SR-2(sera"spike") ;

SR-2(com"rpike")

SR-3(sem"spike")

SR-3(com"spike")

SR-4(sem"spike")

SR-4(com"spike")

SR-5(sem"spike")

SR-5(com"spike")

SR-6(sem"spike")

SR-6(c om"spike")

SR-9(sem"sFik-")

SR-9(com"spike")

Vertedouro (sem
"spike")

Vertedcuro (com
"spike")

Data do

coleta

27/09/83

27/09/83

28/09/83

28/09/83

27/09/83

27/09/83

27/09/83

27/09/83

28/09/83

28/09/83

28/09/83

28/09/83

27/09/83

27/09/83

28/09/83

28/09/83

Volume
analisado
(litros)

17,6

17,6

16,8

19,4

17,6

19,4

16,8

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

16,3

17,6

15,2

20,0

Tempo de
contagem
(horas)

20,24

1,11

17,28

15,39

24,15

15,26

30,12

14,56

1,20

0,59

17,28

4,30

15,07

13,96

25,89

13,64

y y^C) 4* Pi
•— *— *~s 1 O O Q

(contagens)

9379,18 + 100,17

14566,13 + 121,08

12396,33 + 115,72

11364,54 + 106,72

1018,80 + 32,51

4054,64 + 63,87

6984,86 + 88,10

3579,20 + 60,02

33671,48 + 183,79

12867,68 + 113,67

8301,56 + 94,82

16581,93 ± 129,56

1429,10 + 44,48

19630,05 + 141,58

9871,75 + 103,13

2710,75 + 58,59

(conta^enrj)

38,14 + 9,05

22,72 + 5,03

125,28 + 12,52

64,54 + 8,09

11,28 + 3,57

34,31 ± 5,97

38,00 + 8,00

I 21.56 + 4,74
i

58,07 + 7,74

50,57 + 7,17

| 40,42 + 8,10

53,65 + 7,64

31,09 + 6,99

68,83 ± 9,12

76,41 + 9,67

j 24,65 + 5,78

Th/ Th +_

Th/ J Th

245,91 + 58,41

641,11 + 142,04

98,95 + 9,93

176,08 + 22,13

90,32 + 28,73

118,18 + 20,65

183,81 + 38,77

166,01 + 36,60

579,84 + 77,35

254,45 + 36,15

205,38 + 41,22

309,08 + 44,08

45,87 + 10,41

285,20 + 37,84

129,19 + 16,40

109,97 + 25,90

Q Oft *2 "5*2

Tabela 6.2 - Razão isotópica Th/ Th das águas do Morro do Ferro, Poços de Caldas (MG), coletadas em

setembro de 1983.



F
I

Anostra

SR-1

SR-2

SR-o

SR-9

Ac228S
(dpm)

6,58

o,5o

,,58

6T5S

Tempo de
contavern
(minutos)

Co ,67

923,33

258,33

337,77

N??pq( conta,-ons)

Maximo
esperado

Ao228s.t.Ed

95,20

1318,52

3ó8,9O

1196,33

Obsorvado

N228 " N232(N228/N232)nat

8979,05

4978,31

5563,29

16472,82

O"bs. : todas as amostras com "spike"

Tabela 6. 3- Contagens no pico do Th atribuídas ao "spike" nos

espectrogramas alfa do tório extraído das águas cole

tadas em setembro àe 1983.

(e rádio principalmente) sob a form* de partículas maiores que

0,45 um na fração considerada filtrada das águas dessas sondagens

às quais se adicionou o "spike". Provavelmente nesses casos te

ria sido acentuada a sucção causada pela bomba de vácuo por oca

sião do início do processo de filtragem, quando o óleo de seu mo

tor estava isento de umidade e a membrana Millipore limpa, impe-

dindo a retenção daquelas partículas, que passaram a ser tratadas

quimicamente como material solúvel. Em decorrénci- disso, tanto o

"*" Th introduzido quanto o produzido pelo Ra em excesso pod£

riam ser os responsáveis pelas contagens adicionais detetadas e,

portanto, para as amostras dessas sondagens também não se efetuou

a quantificação do teor de tório dissolvido.

No caso da água de SR-5, possivelmente pelos mesmos
228

motivos, verifica-se que as contagens excedentes no pico do Th

ocorreram para a amostra sem "spike" e, como não se determinou

n5o se obteve o teor de tório dissolvido. Para a
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amostra com "spike", o número máximo de contagens esperadas no pico

ão ~~ Th devido a contribuição do traçador e 50, desprezível em

relação ao total detetado no pico, isto é, 12868.

Baseando-se nestas considerações, para as discussões

228 232
seguintes, as referências ãs razões Th/ Th das águas coletji

das em setembro de 1983 serão efeiuadas a partir dos resultados

das análises processadas sem a adição de "spike", constituindo ex

ceção apenas o caso da água de SR-5, para a qual se considerará

a razão isotõpica da amostra com "spike".

Para alguns picos presentes nos espectrogramas obti

dos, foi verificada se a taxa de contagem irtedida excedeu o ní-

vel critico de decisão Lc, a fim de caracterizar a deteção do si

na 1. Xa tabela 6.4 constam os resultados dos picos testados, os

quais foram comparados com os limites representados nas tabelas

4.2 e 4.5 . Conforme pode-se notar, para o sinal representativo

do pico de " Th no espectrograma da amostra de água de SR-6 (de-

zembro de 1982), a decisão é "não detetado". No caso da amostra

de água de SR-9, coletada em 22/12/1982, como a taxa de contagem

no pico do- "Th ê próxima ao nível crítico, decidiu-se pela não de

teção do sinal. Nos demais casos analisados, as taxas de contagem

observadas superaram o nível crítico, caracterizando a deteção do

sinal.

6.1.1 - Discussão dos resultados

Conforme indicam os resultados obtidos, as amostras

de águas subterrâneas e superficiais do Morro do Ferro apresenta-

ram razões Th/ Th entre 27 e 750, que excedem significati

vãmente a unidade, caracterizando um alto grau de fracionamento i

sotópico entre esses nuclídeos. Por outro lado, a maioria das aná

lises efetuadas para os sedimentos de SR-S forneceram resultados
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AMOSTRA

SR-2

; SR-6

SR-9

SR-3(semnspike")

SR-3(comMspike")

SR-l(sem"spike")

! SR-4(sera"spike")

; SR-4(com"spike")

SR-6(sem"spike")

SR-9(sem"spike")

Verted ouro
(com "spike")

DATA DE

COLETA

22/12/82

22/12/82

22/12/82

27/09/83

27/09/83

27/09/83

27/09/83

27/09/83

28/09/83

27/09/83

28/09/83

DATA DE

ANÁLISE

10/08/83

22/08/83

11/08/83

09/03/84

02/03/84

08/11/84

16/11/84

15/03/84

10/03/84

17/03/84

28/04/84

TAXA DE CONTAGEM

(cpm)

232J Th

0,12529

0,00058

0,00178

0,00778

0,03746

0,03140

0,02100

0,02470

0,03900

0,03440

0,03010

228mwTh

0,08344

1,09707

Tabela 6* 4 - Taxas de contagem em picos de alguns espectro-

gramas alfa do tório extraído das águas.
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22S - »
que demonstraram que o Th está em equilíbrio radioativo secu

?32
lar com o Th, de maneira que os mecanismos de lixiviaçao S£

2 28
letiva de Th e/ou recuo do núcleo não parecem ser suficientes

para justificar o elevado grau de desequilíbrio observado nas

228 228

águas analisadas.O Th é filho do Ra, emissor beta com meia

-vida de 6,7 anos, que apresenta maior solubilidade que seu pai,

o Th. Devido a sua curta meia-vida, o Th começa a se for-

mar em quantidades detetaveis logo nos primeiros meses após a
228

produção de Ra no sedimento e transporte preferencial para a

água. causando um aparente enriquecimento na fração filtrada,in

suficiente para empobrecê-lo nos sedimentos. Essas observações

são as mesmas efetuadas por E1SENBUD et ai. (1982a) para as ra-

zões Th/ Th encontradas na fração filtrada de amostras de

águas superficiais do Morro do Ferro, Além disso, confirmam as

conclusões de FRANCA et ai. (198J) de que o rádio sofre lixivia-

çao apreciável pela água dê chuva que percola o deposito, perma-
228 228

necendo no solo o Th produzido pelo decaimento do Ra.

Na figura 6.1 ilustram-se em função da pluviometria

as razões Th/ Th determinadas neste trabalho, por MIEKELEY

et ai. (1982) e LEI (1984) para as águas subterrâneas e superfi

ciais do Morro do Ferro, não estando representados os resultados

apresentados na tabela 6.1, obtidos para as amostras de SR-5 ,

SR-6 e SR-9 coletadas em dezembro de 1982. Conforme pode-se ob-

servar, há boa correspondência entre o intervalo de variação dos

valores encontrados neste trabalho com o determinado pelos ou-

tros pesquisadores.

Baseando-se em seus dados analíticos, MIEKELEY et

228 232

ai. (1982) sugeriram que as razões Th/ Th das águas subter-

râneas aumentam da estação seca para chuvosa, comentando que na

estação seca ocorreria pouca mistura entre as águas subterrâneas
228

e superficiais, permitindo o decaimento do excesso de Th e ,
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na estação chuvosa, ocorreria nistura entre as águas subterrine

228
as e superficiais recentes, enriquecidas em Th. Por outro Ia

do. os resultados das análises de LEI (1984) nio indicara» varia

bilidade relacionada com a pluvionetria.

As razões Th/" "Th determinadas no presente traba

lho para as amostras de setembro/1983 mostram-se, de uma maneira

geral, superiores às das amostras de dezembro/1982 e março/1983.

Embora essas amostras não seja* representativas de época de es-

tiagem, a pluviometria de setembro de 1983 indica a ocorrência

do início do período de chuvas, logo após a estiagem típica dos

meses de julho e agosto de 1983. A elevação nos valores dos re-

sultados obtidos talvez possa ser justificada pelo fato de que

o Ra produzido nos sedimentos e não lixiviado durante o perío

do de estiagem estaria sendo transportado pela água de infiltra-

ção proveniente da incidência das primeiras chuvas. Provavelmen

te esse mecanismo justificaria em parte os acréscimos observados

ne*te trabalho,não se descartando a possibilidade de presença

de outros fatores atuantes, que permanecem sem identificação cia

ra até o momento.

6.2 - Teor de urânio e a razão U/ U nas águas subterrâneas

e superficiais

Determinou-se a razão isotõpica U/ U nas águas

analisadas de maneira similar ã executada para os sedimentos. Ba

seando-se nas considerações efetuadas para a obtenção do teor

de urânio nos sedimentos, de acordo com o princípio de diluição

isotõpica, é possível escrever:

A238 = N238

AO232S N232S
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238
Como cada micrograma de U tem atividade de 0,74dpm,

encontra-se a concentração de urânio nas águas, C, , pela rela

ção:

1 Ug J U 0,74 dpm

C238 l238

onde:

V é o volume de água utilizado na análise; se V ê expresso em li_

tros, C7~g é dado em microgramas por litro (ug/1 ou ppb).

Nas análises efetuadas, Ao 2 J 2 S = 6,58 t 0,29 dpm e co

mo foi baixa a concentração de urânio obtida, expressaram-se os

resultados em nanogramas por litro (ng/1), isto é:

C,-fl = 1000 * Ao232S * N238
N23 2S

- 8891,89 .

N232S

Sendo B 2 3 8 e B?32S '
 r e s P e c t i v a m e n t e ' as contagens do

. . . . . 238., 232,,tivo na região dos picos do U e U, ex]

o desvio padrão da concentração de urânio pela relação:

Ao232S>

onde:

*238
2B 238

N232S * VN232S+ 2B232S

Nas tabelas 6.5 a 6.12 constam os resultados obti-

dos para a razão isotópica U/ U e teor de urânio disscvl

vido nas amostras provenientes das diferentes campanhas de cole

ta processadas em SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-9 e

Vertedouro; no Apêndice £.4 ilustram-se os espectrogramas alfa

a partir dos quais se encontraram °s resultados.
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I Data do

coleta

22/12/82

09/03/83

04/05/83

27/09/83

27/09/83

20/12/83

Tabela 6.

Data de

coleta

22/12/82

04/05/83

28/09/83

20/12/83

Tabela 6.í

Volume

analisado

(litros)

19,0

19,0

18,1

17,6

17,6

16,8

5 - Razão
Poços

Tempo do

contagem

(horas) ]

69,12

42,88

57,24

69,70

14,59

22,22

(contagens) 1

54,00 + 7,35 '•

294,00 +17,15

160,00 +12,65

72,00 + 8,48

371,34 +19,30

21,00 + 9,75

N234 • 'N234

(contagens)

80,78

380,14

189,85

78,73

386,25

34,00

+

+

+

+

+

+

j_ * • 2 3 4 , , / 2 3 8 T , , ~ ,isotópica U/ U e concentração de
de Caldas (MG).

V olume

analisado

(litros)

19,0

19,1

19,4

17,6

3 - Razão

Tempo de

contagem

(horas)

77,22

47,16

17,92

22,22

1 T I i"T
! 23O + N,~,n

- 238

(contagens)

88,00 + 9 , 3 8

69,00 + 8,31

725,46 +26,95

64,00 +11,66

9,66

19,69

14,15

9,55

19,74

13,49

urânio

N234 + aNdòOt * W234

(contagens)

\ 100,05

73,46

831,39

103,00

+

+

+

+

isotópica U/ U e concentração de

10,67

8,97

28,89

17,75

urânio

W232S + U2rs

(contagens)

572,71 + 25,75

1427,63 + 38,71

2256,28 + 49,91

114,66 + 19,24

—

300,79 + 25,87

234
IT

±a2.

1,50

1,29

1,19

1,09

1,04

1,62

Í 4 I

+_

+

+

+

+

+_

nas águas subterrâneas de

0^00 ± W

(contagens)

228,19 + 19,63

1097,80 + 35,68

498,37 + 23,19

602,58 + 32,03

1,14

1,06

1,15

1,61

/2.

i4I

+_

_+

+

+

nas águas subterrâneas de

0,27

0,10

0,13

0,18

0,08

0,99

SR-1,

i 8u -

0,17

0,18

0,06

0,40

SR-2,

44,13+ 6,61

96,38+ 7,48

34,84+ 3,24

317,25+66,48

—

36,95+17,52

Morro do Perro

238 + C23g

(nfi/1)

180,48 +25,94

29,26 + 3,86

667,20 +49,18

53,66 +10,45

Morro do Perro
Poços de Caldas (MG).



Data do

coleta

22/12/82

09/03/83

04/05/83

27/09/83

20/12/83

Volume

analisado

(litros)

19,0

19,0

19,9

19,4

17,6

Tempo de

contai-1; em

(horas)

24,97

42,64

45,66

5,17

25,12

(contarei

167,00 +

308,36 +

81,00 +

133,00 +

70,42 +

12,92

17,60

9,00

11,53

11,29

N234 + X M

(conta, ions)

236,38 + 15,54

453,52 + 21,50

137,89 + 12,09

134,54 + 11,64

79,99 + 14,97

N232S +

(contam

695,39

513,23

1063,18

83,99

979,66

N232S

ens)

+ 26,81

+ 24,76

± 34,75

± 9,27

+ 40,30

- "23V238u
1,42 + 0,14

1,47 + 0,11

1,70 + 0,24

1,01 + 0,12

1,14 + 0,28

C238 +°C

(ng/i:

112,39+

28l,18+

34,04+

1

10,£

24,]

4,2

725,80+106,6

36,31+ 6,2

I

Tabela 6.7 - Razão isotópica U/ U e concentração de urânio nas águas subterrâneas de SR-3» Morro do Ferro
Poços de Caldas (Md).

Data de

coleta

22/12/82

04/05/83

27/09/83

20/12/83

Volume

analisado

(litros)

19,0

18,7

17,6

17,7

Tempo de

contagem

(horas)

144,06

73,53

18,58

23,42

N238 + °N

(contagens)

40,00

45,00

108,00

28,38

+ 6,32

± 6,71

+10,39

± 6,29

N234 +

(contagens)

70,04

42,48

116,33

32,98

+ 9,80

± 7,32

+10,94

+12,29

N23?S + aN

(contagens)

1086,18 + 35,68

667,21 + 28,88

338,38 + 18,59

63,70 + 25,98

? ̂  A
•* TT

1,75

0,94

1,08

1,16

,2:

+

•f

+_

+

38u ±

^\

0,37

0,21

0,14

0,50

C238 + CC

(ng/1)

17,23+ 2

32,07+ 5

161,25+ 19

223,82+104

3f

,í

,3

,3

f •

O 1 A Q TQ

Tabela 6.8 - Razão isotópica U/ U e concentração de urânio nas águas subterrâneas de SR-4, Morro do Perro
Poços de Caldas (MG).



Data de

coleta

22/12/82

04/05/83

28/09/83

20/12/83

V oli une

analisado

(Jitros)

19,4

17,6

17,6

Te:aj>o de

contagem

(horaa)

4,17

70,94

17,00

22,22

"238 i " N 2 3 8

(contagens)

38,94 + 6,25

não detetado

96,00 + 9,80

84,00 +11,75

2"U + °N
*«• 0 \A

(contagens)

77,56 + 8,86

não detetado

96,47 + 9,98

93,00 +15,39

O ̂  O Q -̂  "W
t J C W • Xl A • A M

(contagens)

229,00 + 71,83

não detetado

94,51 + 12,01

609,65 + 35,92

1 °234u/238u

1,99 + 0,39

1,00 + 0,14

1,11 + 0,24

C238 + °C238

(ng/1)

84,00 + 29,82

513,19 + 86,57

69,61 + 10,99

Tabela 6.9 - Razão isotópica ü/ U e concentração de urânio nas águas subterrâneas de SR-5, Morro do
Ferro, Poços de Caldas (MG).

Data de

co3 eta

22/12/82

04/05/83

28/09/83

20/12/83

Volume

analisado
(litros)

18,0

18,8

17,6

17,3

Tenipo de

contagem
(horas)

17,15

72,80

9,03

22,22

" 8 3 8 , 238

(contagens)

71,00

36,00

97,00

45,00

+ 6

± 9
+10

,«
,00

.85

,25

"234Í
^234

(contagens)

125,46

45,63

123,19

44,00

±11,34

± 7,37

+11,17

+14,28

N232S +
a
N232S

(contagens)

428,61

1127,22

208,60

374,97

± 21,92

± 35,98

+ 15,47

± 27,91

2
+

1

1

1

0

K
'-.

,77

,27

,27

,98

5V

+ 0

± °
+ 0

+ 0

D ±

U

,26

,29

,17

,39

C2 38 + °C

(ng/1)

81,83 ±

15,10 +

234,93 +

61,68 +

238

11,16

2,64

31,26

15,02

O "3 A

Tabela 6.10 - Razão isotópica U/^^U e concentração de urânio nas águas subterrâneas de 5R-6, Morro do
Ferro, Poços de Caldas (MG)



í.)ata de

coleta

22/12/82

04/05/83

27/09/83

20/12/83

Volume

(litros)

18,0

17,7

17,6

17,4

Tempo Oe

conta; :en

(horas)

27,81

121,90

21,50

22,16

v \f\ ^ ro

(contagens)

75,00 + 8,66

32,00 + 5,66

186,00 +13,64

68,76 +11,28

(contagens)

128,50+11,55

31,03+ 7,28

224,06+15,10

74,43+14,61

N232S + a N 2 3 2 s

(contagens)

934,79+32,06

173,20+17,85

316,00+18,33

473,90+33,05

234 U/38 U +

ü/ U

1,71 + 0,25

0,97 + 0,28

1,20 + 0,12

1,08 + 0,28

C238 + °C 2 3 8

(ng/1)

39,63 + 5,07

92,82 +19,42

297,33 +30,66

74,15 +13,60

1

O 'XÁ 'J "ifi

Tabela 6. .11 - Razão isotópioa *" U/*" U e concent ilação do urânio nas águas subterrâneas de SR-9, Morro do
Ferro, Poços de Caldas (MG).

Data de

ocieta

09/03/83

28/09/83

20/12/83

Volume

analisado

(litros)

19,0

20,0

17,6

Tempo de

contagem

(horas)

23,59

47,32

89,27

K238 ± « N238

(contagens)

52,19+10

203,00+14

100,43+16

,29

,25

,30

M234 • "1̂ 234

(contagens)

76,19+11

246,74+15

140,85+22

,39

,98

,21

N232í3 - W232S

(contagens)

823

1233

995

,25+72,16

,05+36,09

66+47,50

23

±

1,

1,

1,

°234

46 +

22 +

40 +

38

u/

0

0

0

u +

238U

,35

,12

,32

C238 +
 C

29

73
50

'c

(ng/1)

,67 +

,19 +

,95 +

6

6

8

238

,53

,41

,90

Tabela 6.12 - Razão isotópica <=-5<fu/'!:joü e concentração de urânio nas águas superficiais do Vertedouro ,
Morro do Perro, Poços de Caldas (MG).



O rendimento químico do processo de extração Mostrou

-se variável, atingindo um valor mínimo de 1,661 para a amostra

de água SR-9 (maio de 1983) e um valor máximo de 64,14) para a a

«ostra de água de SR-5 (deremhro/1982): o rendimento químico me

dio dessas análises ficou em torno de 231. Dentre outros eventuais

fatores, as perdas possivelmente se devem I etapa do processo de

extração de coprecipitaçao COR hidróxido fêrrico e, também, â difjL

culdade de separação completa entre o urânio e o ferro adicionado,

formando-se uma película absorvente de partículas a por ocasião

da deposição em alguns discos.

Para alguns picos presentes nos espectrogramas obti-

dos, foi verificada se a taxa de contagem medida excedeu o nível

crítico de decisão Lc, a fim de caracterizar a deteção do sinal .

Na tabela 6.13 constam os resultados de amostras analisadas no pe

ríodo de 27/02/83 a 22/10/84, os quais foram comparados com os

limites representados nas tabelas 4.2 e 4.5. Conforme pode-se no

tar, em todos esses casos, a decisão para o sinal é "detetado".

Para as amostras analisadas a partir de 23/03/84, as

taxas de contagem observadas no pico U superaram bastante o

nível crítico de decisão, não sendo necessária a aplicação do tes

te de detetabilidade. Efetuou-se o teste apenas para a amostra

de água de SR-4 coletada em 20/12/83 (taxa de contagem » 0,0453

cpm). Nesse pico.

1/2 1/2

• s/2 • O.*98 N " 0,0168 cpm

' U405.18 /\ t /

e Lc * l,645.aB = 0,027ó cpm, d e m3neira que a decisão para o

sinal também é* "detetado".

Nos espectrogramas alfa do urânio extraído das águas

de SR-3 (setembro e dezembro de 1983), SR-4 (setembro de 1983) e

SR-9 (setembro de 1983), não se detetaram contagens no pico do

228
Th proveniente do "spike" adicionado, devido a eficiente sepa-
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AKOSTRA

SR-1

SK-4

SR-4

SR-6

SR-9
SR-1

SR-1

SR-4

SR-6

Vertedouro

DATA BE

COLETA

22/12/82

22/12/82

04/05/83

04/05/83

04/05/83

27/09/83

20/1^/83
1 20/12/83

' 20/12/83

20/12/83

DATA DE

ANÁLISE

27/02/83

21/07/83

21/01/84

05/01/8*

26/01/84

22/02/84

27/05/84

09/04/84

25/05/84

22/10/84

TAXA DE

2 3 Í O

0,01302

0,00463

0,01020

0,00824

0,00438

0,01722

0,01580

0,02020

0,03380

0,01880

COffTAGEM ( cp» )

2 3 4 °
0,01948

0,00810

0,00963

0,01044

0,00424

0,01882

0,02550

0,02350

0,03300

0,02630

0,02368

0,02740

Tabela 6*13 - Taxas de contagem em picos de alguns espectrwcra-

mas alfa do urânio extraído das águas.
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ração química entre urânio e tôrio na resina de troca iônica. Nos

demais espectros isto r.Jo ocorreu e, similarmente ao efetuado no

caso da determinação do teor de urânio nos sedimentos, descontou-

228
se a influência da emissão alfa de 5,344 MeV do Th (28'.) no p̂ _

i 232,, , , -
co do U, pela relação:

N232S = (N232S)medido ~{N228S " N228S )

\~1 J
No espectrograma alfa do urânio extraído das águas do

Vertedouro (março de 1983), há bastante interferência da emissão

alfa de 5,344 MeV do Th no pico do 1), e, como o Ra atin-

giu o equilíbrio radioativo com o ' Th, obteve-se N-*3?S pela re

la(,ãol

N232S = N2?2S + N228S " N224S

onde:

224
° numero de contagens "verdadeiras* no pico do Ra.

O desvio padrão dessas contagens é calculado a partir

da expressão:

1 / "7

N232S + °'N228S + ^ )

No espectrugrama alfa de urânio extraído da água sub

terrânea de SR-5 (dezembro de 1982) tanrben se verifica interfe-

rência similar à observada no espectrograma do Vertedouro.

do a ocorrência de absorção pela presença de ferro no disco con-

tendo o urânio extraído, o pico do Ra interfere no do Th e,

então, determinou-se ^2\V- ^ e o u t r í l maneira. Conforme pode-se no

tar no espectrograma (Apêndice E.4.5),consideraram-se dois trapé-

zios de areas Tj e Ty sob os picos do ''U + Th e Ra.nos

qunis se detetarair, respectivamente, N'•732s •>• 22 8S e N>224S c o n"
22 í

tagens. Como atingiu-se o equilíbrio radioativo entre o Rn

e o "L Th, obteve-se ^^-zj" Pc^a relação:
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N232S

O desvio padrão dessas contagens e expresso por:
1/2

°N232S

Nos espectrogramas alfa do urânio extraído das águas

de 5R-1 (maio e setembro/ 1983), SR-2 (maio de 1983) e SR-6 (maio
232

de 1983) identificaram-se a presença de "Th, devido a não sepa

ração química total entre urânio e tório na resina de troca iônî

ca. Porisso, uma possível interferência no espectro do urânio po

deria ser atribuída a presença de Th no pico do U. A maior
232contaminação de ''Th verificou-se no espectrograma de SR-1 da

amostra de setembro de 1983 e, pira se averiguar a possibilidade

de interferência, aplicou-se a metodologia de extração de urânio a

amostra idêntica, sem a adição do "spike" U no início de seu

processamento químico. 0 novo espectrograma não acusou a presença

de Th e a razão isotõpica IV U mostrou-se semelhante ã da

amostra anterior con» "spike" (tabela 6.5), denotando não ocorrer

interferência de " Th no pico do U.

&,2,1 - Incerteza analítica dos resultados

A incerteza analítica na maioria das determinações

da r.izâo de atividadfi U/ U variou de 5 a 261 e nas determina^

ÇÕes da concentração de urânio, variou de 7 a 24%,

234 23P, "
No caso da razão U/ '{J, apenas os resultados obtí

dos para as águas de SR-9 (maio/1983), SR-6 (dezembro/1983), SR-4

(dezembro/1983) e SR-1 (dezembro/1983) apresentaram incertezas su

periores 3 261, respectivamente, 29%, 401, 43% e 611, em virtude

do baixo rendimento químico atingido (SR-9 e SR-4) e baixa taxa
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238 234de contagem nos picos de U e U cm relação ao "background"

fSR-6 e SR-1) .

Quanto a concentração de urânio, os resultados encon-

trados para as águas de SR-5 (dezembro/1982), SK-1 (dezembro/1383)

e SR-4 (dezembro/1983) apresentaram incertezas superiores a 24V,

respectivamente, 351, 471 e 4 71 , em virtude do método empregado

para a obtenção de N232S (SR-5), baixa taxa de contagem no pico
238

dr> U em relação ao "background" (SR-1) e baixo rendimento quí-

mico atingido (SR-4).

A maior parte dos dados de concentração de urânio das

águas analisadas não excedeu fl,2 ppb e, até esse valor, OSMOND &

COWART (1981) encontraram incertezas de 15 a 251 para C,,ft e de
20 a 30$ para a razão U/ * U, que são similares ãs obtidas pa

ra as amostras de água do Morro do Ferro.

Analisando amostras também provenientes do Morro do

Ferro, GRIMALDI (1982) encontrou incertezas entre 101 e 211 nos

resultados da concentração de urânio em águas do Vertedouro cole-

taJas en> junho e julho de 1981 e obteve incertezas entre 13 e 321

para a razão isotópica U/ U (tabela 6. 14). Para amostras de

água do Córrego Norte coletadas entre julho de 1980 e julho de

1981, o mesmo determinou incertezas em C230 entre 7 e 231 e na ra
2~t 4 233

aõ " U/ U entre 9 e 301. Para amostras de água do córrego da

Colina Oposta coletadas no mesmo período, obteve incertezas em
234 '38

C,,Q entre 8 e 27*, e na razão ü/" U entre 9 e 32%. A varia-

bilidade desses resultados também se mostra similar ã observada

no presente trabalho.

6.2.2 - Comparação com outros resultados para águas subterrâneas

0 teor de urânio dissolvido nas águas subterrâneas do

Morro do Ferro variou entre cerca <1c 0,01 e 0,7 pnb, apresentando

um valor médio de aproximadamente 0,2 ppb. Já a razão de ativida-
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de "* U/" U variou entre 0,94 e 1,99, caracterizando-se em vá-

rios casos o estado de desequilíbrio isotópico que enriqueceu o

V em relação ao U na fase liquida.

Um aspecto marcante digno de ser citado constitui o

baixo teor de urânio dissolvido encontrado, tendo sido determina-

do para as águas analisadas graças a sensibilidade da técnica utî

lizada. Os resultados foram de difícil obtenção, tanto pela apl̂ L

cação do extenso procedimento químico de extração ao grande volu

ne de amostra coletado, quanto pelo fato do material depositado em

disco de aço inoxidável ter necessitado geralmente de longo tempo

de deteção no espectrômetro alfa.

A figura 6.2 posiciona o intervalo de variação dos

dado:; da razão U/" U e concentração de urânio dissolvido nas

águas subterrâneas <lo Morro do Ferro em relação aos valores de-

terminados por GOMES (1978) e BONOTTO & FUJIMORI (1984) em traba-

lhos executados no Brasil para águas subterrâneas provenientes

de distintas litologias. Conforme pode-se notar, a variabilidade

dos parâmetros determinados para as águas do Morro do Ferro é

muito menor que a verificada para as águas comparadas.

Quando se observa a figura 1.9 representativa dos da

dos compilados por OSMONH $ TOWART (1976), nota-se uir.a boa corres

pondência das razões **" IV U d3s águas do Morro do Ferro com a

maioria dos resultados representados no diagrama, compreendidos

no intervalo de 1,0 a 2,0, Contudo, o teor de urânio dissolvido

nis água» analisadas apresenta-se inferior ao da maioria dos da

dos publicados, situados no intervalo de 0,4 n 2,0 ppb.

234
•2'1 ~ Enriquecimento de ' U nas águas subterrâneas

Na figura 6.3 ilustram-se os resultados obtidos para

234,,.238,, - , - , .
as razoes L7 U nas águas subterrâneas das sondagens estudadas
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Figura 6.2 - Comparação dos dados iaotópicos das á^as subterrâ-

neas do Morro do Ferro com oe de outras águas.
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Figura 6.3 - Incertezas analíticas obtidas nas determinações

da3 razões U-234/U-238 nas água3 subterrâneas do

Morro do Ferro. Observação: l=SR-lf 2=SR-2, etc.
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e suas incertezas analíticas. Levando-se em conta essas incerte-

zas , reconhece-se enriquecimento do isôtopo 2> U em relação a

U nas águas subterrineas de SR-1 (dezembro de 1982, março/1983

e maio/1983), SR-2 (setembro/1983 e dezembro/1983^, SR-3 (dezem

bro/1982, março/1983 e maio/l9S5)t SR-4 (dezembro/1982). SR-S (de

zembro/1982), SR-6 (dezembro/1982 e setembro/1983) e SR-9 (dezem

hro/1982 e setembro/1983). Quando se comparam os enriquecimentos

caracterizados para as diferentes sondagens, observa-se anenas

234
certa predominância de U nas águas coletadas em dezembro de

1982. sem motivo aparente.

As análises dos sedimentos de SR-5 apontaram a existên

cia de equilíbrio radioativo secular entre II e U na grande

oria dssamostras analisadas. Nem todas as amostras de águas sub-

terrâneas acusaram enriquecimento de U era relação a U, suge

rindo que, por ocasião da interação entre as fases líquida e sóli-

da, o processo de enriquecimento nas águas não ocorre de maneira

sistemática no Morro do Ferro.

Conforme se observa, os desequilíbriosisotõpicos encon

trados não são acentuados, situando-se no intervalo de 1,0 a 2,0,

de conformidade com a maioria dos dados publicados(fijeura 1.9).Es-

ses valores são geralmente considerados como resultantes do proces^

so de lixiviação seletiva (OSMOND & COWART, 1976 e COWART.1980) .

Conforme discutiu-se no Apêndice B, o processo deve-se ao transpor

te preferencial pela água do U em relação ao U,tendo em vis-

ta os efeitos do recuo do núcleo, dupla desintegração g" e reação

de óxido-redução que converte U *para U *.Como o urânio está disse

minado no material de fina çranulaçao constituinte dos testemunhos

das sondagens no Morro do Ferro,uma possibilidade interpretative a-

dicional ao processo de lixiviação seletiva pode ser fornecida com

base nas propostas de FLEISCHER(1982b,1983), referentes ã libera-

ção preferencial de núcleos de U recuados one penetraram

nos grãos adjacentes aos portadores de urânio, quan-

-145-



do estava seco o espaço intergranular.

C recuo alfa «Io " Th, resultando e» sua ejeção dire

ta para a fase líquida, possivelmente não constitui efetiva fonte

254
para o U nas águas estudadas, en virtude do seu pequeno tempo

de residência no aqüífero. Estimativas da velocidade de percola

ção dessas águas no Morro do Ferro, a partir dos dados de permea-

bilidade e gradiente hidráulico, forneceram um valor médio de 1,0

ca/dia, podendo também ocorrer valores maiores em determinados

trechos das sondagens (TPT, 1982). Essas velocidades tornariam des

prenívcis os efeitos da ejeção direta de * Th para a fase líqui
234

ia, devendo-se o enriquecimento de l! à liyiviação seletiva pro

venieate da interação entre a água de infiltração e os sedimentos

das sondagens, por ocasião de seu percurso até a zona saturada

do aqüífero.

6.2.4 - Relação da pluvionetria com o teor de urânio nas águas

subterrâneas

Os dados dos teores i!e urânio dissolvido encontrados

para as águas subterrâneas coletadas no período de dezembro de

1982 a dezembro de 1983 estão representados na figura ft.4, em fun

ção dos índices pluviometricos da mesma época. A precipitação na

área no ano de 1983 excedeu em cerca de 1000 mm a média anual dos

últimos 8 anos, sendo porisso considerado uui ano "chuvoso".

De acordo com os resultados expressos nesta figura,

observa-se que padrões sistemáticos na variação do teor de urânio

dissolvido parecem se observar de uma maneira geral para as águas

subterrâneas coletadas em maio e setembro de ly33. Dentre as a-

mostras consideradas, as coletadas em maio/1983 provém de período

de menor índice pluviometrico e, com exceção de SR-9, os teores

de urânio dissolvido determinados foram os mais baixos. Por ou-
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Figura 6.4 - Teor de urânio dissolvido nas águas subterrâneas do
Morro do Perro em função da pluviometria.
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tro lado, as águas coletadas em setembro de 1983 proven de perío-

do em que a pluviometria reflete o início da época das chuvas, Io

go apôs a estiagem típica dos meses de julho e agosto de 1983, e,

com exceção de SR-4, os teores de urânio dissolvido determinados

foram os mais elevados.

Desde o início do período de medidas da profundidade

do nível d'água, logo após a estiagem característica dos meses de

abril a seterabro/i981(tabela 2.1),as curvas de variação do nível d'á

gua nas sondagens mostraram-se dependentes da pluviometria e, em

bora distintas umas das outras,geralmente ocorreram respostas pou

co tardias as precipitações (figuras 3.14 a 3.20). Para SR-2.SR-

5 e SR-6, mediram-se variações no nível d'agua entre 0,70 e l,0m

no mês de outubro de 1981, início do período chuvoso e de recarga

do aqüífero. Em SR-9 ocorreu variação no nível d'agua de 20cm no

mês de novembro de 1981, quando se começou a execução das medidas.

Os níveis d'agua de SR-1 e SR-3 sofreram variações, respectivamen

te, de 1,90m e 0,80m no mês de dezembro de 1981, quando se inicia

ram as medidas. 0 nível d'agua de SR-4 mostrou-se sensível às pre

cipitações apenas no final do período de execução das medidas, i£

to é, janeiro de 1982.

Conforme se observa, as curvas de variação do nível

d'agua sugerem em praticamente todos os casos a ocorrência de re

carga do aqüífero no início do período de chuvas. 0 comportamen-

to variável do teor de urânio dissolvido denota a existência de

ascensão generalizada nos valores dos resultados encontrados para

as amostras coletadas no início do período das chuvas. Parece ra

zoável supor, portanto, que há correlação entre a variação do

teor de urânio solúvel e a alteração do nível do lençol freático,

em função da recarga do aqüífero. Independentemente de serem he-

terogêneas as curvas de variação do nível d'agua nos poços perfu

rados, o urânio dissolvido denota apresentar comportamento homogê
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neo do ponto de vista da variabilidade de concentração em decorrên-

cia áa infiltração das águas que promovem a recarga do aqüífero.Tal

Ti orno gene it* a cie parece se manter iresiao para S3-4 , pois, sendo lenta a

resposta de seu nível d'água ã precipitação,ocorreu elevação no teor

de urãnL> solúvel na ãijua coletada em setembro de 1983 .atingindo-se

a maior concentração n.i amostra proveniente de dezembro de 1983.

í! interessante observar que a maioria das amostras cole

tadas em dezembro de 1982 e dezemhro/1983 apresentaram menor concen

tração de urânio solúvel en relação às de setembro/1983,independen-

temente dos índices pluviometricos de dezembro superarem o de seten»

bro.Sob esse aspecto, convém ressaltar que algumas precipitações de

alta intensidade e curta duração poderiam afetar pouco ou nada o ní

vel do lençol freático e, consequentemente, a quantidade de urinio

lixiviado. Além disso, se transcorreu pouco tempo entre a última pre

cipitnção e a coleta de anostra.o nível d'agtia no aqüífero pode ain

da não ter sofrido variação. Uma provável ocorrência desses fatores

por ocasião das campanhas de coleta realizadas em dezembro/1982 e

Jeienbro/19S5 poderia justificar, para o teor de urânio dissolvido,

os mt-nores valores determinados nesses meses em relação a setenbro

de 19 S3.

A importância das características litolô*gica> e topográ-

ficas das sondagens no processo de lixiviação de urânio pela água

de infiltração pode ser avaliada a partir de suas camadas de argila

e gradientes topográficos, resumidamente apresentados na tabela 3.1,

Existe correlação inversa significativa entre a concentração do ura

nio solúvel nas águas subterrâneas coletadas no início do período

das chuvas (setembro/1983)e a espessura total de argilas nos diferen

tes furos de sondagem,estando representada na figura 6.5 a reta a-

justada aos dados pelo método dos mínimos quadrados e seu

intervalo de confiança de 95%. Sugere-se , portanto, que quanto mais

espesso ê o pacote de material argiloso na sondagem, menor é a quan-

tidade de urânio lixiviado pela água de infiltração que atinge o leri

çol freático. Correlação inversa signi-
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ficativa taabêa se observa entre os aesaos dados da concentração

de urânio e o gradiente topográfico dos furos de sondagem, re-

presentando-se na figura 6.6 a reta ajustada a esses parâmetros e

seu intervalo de confiança de 951. Sugere-se, porisso, que quanto

•ais acentuado ê o gradiente topográfico da sondagem, menor ê a

infiltração das águas me teóricas e consequentemente, a quantida-

de de urânio lixiviado que atinge o lençol freático.

As considerações efetuadas para os resultados das ana

lises do urânio dissolvido nas águas subterrâneas do Morro do

Ferro sugerem, portanto, que a variação do nível do lençol freãri

co, em função da recarga do aqüífero, apresenta correlação COM a

variação das concentrações de urânio, favorecendo a possibilidade

de se empregar esse elemento como traçador natural indicativo da

recarga.

234 -» -
6.2.5 - Enriquecimento de U e urânio solúvel nas águas super-

ficiais

Efetuaram-se poucas análises das águas superficiais do

Morro do Ferro. No presente trabalho, essas águas foram represen-

tadas pelas amostras coletadas no Vertedouro do Córrego Sul, que
- - - . - • 234,,,238,. _, , „apresentaram variação na razão isotopica U/ U de 1,22 a

1,46 e variação no teor de urânio dissolvido de 0,03 a 0,07 ppb.

Uma observação dos dados de GRIMALDI (1981, 1982) re

presentados na tabela 6.14 mostra que a variabilidade para a ra

zão 2 3 4U/ 2 3 8U (0,90 - 1,31) e teor de urânio dissolvido (0,005 -

0,05 ppb) nas águas do Vertedouro é praticamente similar â deter-

minada no presente trabalho. Assim como no caso das águas subter-

râneas, as razoes U/ U das águas superficiais do Morro do

Ferro situam-se no intervalo de 1,0 a 2,0,de conformidade com a

maioria dos dados publicados (figura 1.8), sendo que o teor de
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DATA DE COLETA

14/11/80

14/01/81

18/03/81

06/04/81

13/04/81

17/04/81

18/05/81

26/05/81

01/06/81

15/06/81

23/06/81

30/06/81

02/07/81

CONCKSTRAÇlO DE URÂNIO

( na/l )

13,0*

26,0*

28,0*

16,0*

23,0*

5,0*

17,0*

46,0*

30,1 ± 3,0

16,6 + 1,7

12,0 + 1,3

29,0 + 4,0

13,2 ± 2,8

RAZÃO ISOTÓPICA

234U/238U

NP

NF

NF

NP

NP

NP

NP

NP

1,31 ± 0,18

1,09 + 0,16

1,14 + 0,17

1,21 + 0,23

0,90 + 0,28

* - desvio padrão não fornecido

NP - dado não fornecido

Tabela 6,14 - Teor de urânio dissolvido o razão isotópica
rJ O A O 0 ft

U/ U em amostras de águas superficiais

do Verteâouro, Morro do Ferro, Poços de Cal

das (MG).

Conforms GRIMALDI (1981, 1982).
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urânio dissolvido é inferior ao da maioria desses dados.

Na figura 6.7 ilustram-se os resultados obtidos neste

trabalho e por GRIMALDI (1981, 1982) em funçlo do índice pluviomé

tricô da época de coleta. Conforme se observa, tanto o teor de

urânio solúvel quanto a razão U/ U denotam não apresentar va

riabilidade relacionada com a pluviometria. Mesmo quando se leva

em conta as incertezas analíticas encontradas nos resultados, re

conh
238,
conhece-se em alguns casos enriquecimento de U em relação a

U. Por ocasião dos períodos de estiagem, o fluxo no Córrego

Sul ê mantido principalmente pela água subterrânea que aflora,e,
A S - • 234,.

nesse caso, a descarga de águas com teores de U superiores aos

de U justificaria as razões ü/ U maiores que a unidade .

Nos outros períodos, o fluxo do Córrego Sul também recebe contri-

buição do run-off e possivelmente ocorre adição preferencial de

isõtopos de i águas do Vertedouro pelo mecanismo de lixivia

ção seletiva já discutido, em decorrência do processo de erosão

superficial.

6.2.6 - Modelo isotópico de proporção de volume numa mistura de

acuas subterrâneas

Os modelos discutidos por OSMOND et ai. (1968, 1974)

sugerem a utilização da razão de atividade U/ U e inverso da

concentração de urânio para calcular proporções de volume em mis_

turas de águas subterrâneas. Conforme apresentou-se na seção 1.5,

a disposição desses parâmetros em diagrama bidimensional resulta

numa variação linear quando dois componentes se misturam para fo£

mar um terceiro.

De acordo com a distribuição topográfica dos furos de

sondagem perfurados no Morro do Ferro e com os dados disponíveis, pa-

ra uma possível aplicação do modelo isotópico de urânio, selecio-
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naram-se as águas subterrâneas das sondagens SR-2, SR-4 e SR-6,

coletadas em maio de 1983. Dentre as campanhas de coleta proces-

sadas no período estudado, a de maio de 1983 representa a reali-

zada em época de menor pluviometria, admitindo-se, para efeito

de utilização do modelo, que essas amostras não possuem componen

tes isotõpicos composicionais devido a água recém-infiltrada.

Representam-se na figura 6.8 os resultados obtidos pâ

ra as amostras consideradas. Aos três pontos ajustou-se pelo me

todo dos mínimos quadrados a reta ilustrada no diagrama (r =0,96),

notando-se que, a partir do modelo, a água de SR-2 seria conside

rada como mistura das águas provenientes de SR-4 e SR-6.

Na equação 1.2, associando-se o índice 1 a SR-4, o

índice 2 a SR-6 e o índice T a SR-2, calculam-se as proporções

relativas dos membros na mistura, ou seja, SR-2 receberia uma

contribuição de 851 do sistema de circulação de águas subterrâ-

neas atingido por SR-4 e de 17*. do sistema atingido por SR-6.

Sugere-se que as estimativas sejam consideradas so-

bretudo como ilustrativas da aplicabilidade do modelo,pois, o

traçado da configuração freãtica no mapa da figura 3.8 serve a-

penas como indicativo geral e uma possibilidade que não se des-

carta é* a de ocorrência de compartimentaçao do aqüífero por fato

res estruturais ou a de presença de um lençol suspenso

(IPT, 1984).

6.2.7 - Modelo isotópico para identificação de acumulação de

urânio

A partir do diagrama proposto por COWART & OSMOND

(1980) (figura 1.10), ê possível caracterizar as acumulações de

urânio. Para isso, no diagrama bidimensional representado na f£

gura 6.9, efetuou-se a disposição do intervalo de variabilida-
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Figura 6.9 - Disposição dos resultados obtidos nas análises das
águas subterrâneas do Morro do Perro no diagrama de
COWART & OSMOND (1980).



de das concentrações de urânio e razões U/ U determinadas pa

ra as águas subterrâneas provenientes das várias campanhas de co

lets processadas no Morro do Ferro.

De acordo com a classificação sugerida pelo modelo, o

sistema aqüífero estudado seria considerado como "normal redutor".

Segundo a classificação, as águas subterrâneas do Morro do Ferro

seriam redutoras por circular em ambiente con estas caracterísVi

eis e não ocorreria acumulação de urânio nos estratos devido as

baixas concentrações determinadas nas águas.

0 estado extremamente disseminado no qual se encontra

distribuído o urânio no Morro do Ferro, não constituindo um depó-

sito típico, comprova parcialmente as informações fornecidas pelo

modelo. 0 caráter redutor atribuído pelo modelo as águas não é

evidenciado por inúmeras medidas do pH e potencial de õxido-redu

ção, executadas previamente por CPRM (1983) PIVETTE (1983) e I.EI

(1984). Em cerca de 40 determinações efetuadas no período de de

lembro de 1981 a abril de 1982, LFI (1984) obteve valores de Eh

entre 500 e 700 mV para as águas de SF-2, 5R-3, SR-4, SR-5 e SR-6

e entre 30C e 500 mV para as águas de SR-1 e SR-9, que sugerem

ser oxidante o ambiente de cada furo de sondagem.

Uma vez que o modelo não se mostra totalirente válido

para subsidiar as interpretações dos resultados obtidos para as

águas subterrâneas do Morro do Ferro, e razoável admitir que, nes

te caso particular, a variação do teor de urânio dissolvido pre-

vista para a classificação "normal oxidante" necessita ser dimi-

nuída do intervalo 1-10 ppbpara 0,01-1 ppb, a fim de abranger os va

lores encontrados.

P,essalta-se porisso, que embora o modelo apresente

boa fundamentação teórica, por ter sido originado principalmente

de resultados de análises de amostras provenientes de depósitos

ripo "roll", não ê conveniente sua utilização indiscriminada em
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programas de exploração c!e urânio, uma vez que pode conduzir 5 e

laboração de interpretações falsas.

6.3 - Caracterização química das águas subterrâneas de SR-S

Conforme discutiu-se na seção 6.2.1, o teor de urânio

dissolvido na água subterrânea pareceu sofrer variação em função

da alteração do nível «Io lençol frcático causada pela infiltração

das águas raeteõricas. Cora o propósito de se confirmar esta pos

sibilldadc e de se identificar outros íons, elementos ou compos-

tos coir respostas similares, coletaram-se sistematicamente amos_

trás de águas subterrâneas de SR-5 no período de junho de 1985 a

janeiro de 1986. Selecionou-se esse local para a amostragem pelo

fato de situar-se na área de mineralização principal, de terem sj_

do efetuadas analises isotõpicas ce urânio e tório nos seus sedji

mento* e íia virtude do seu nível d'agua apresentar respostas rá-

pidas ãs precipitações.

0.3.1 - Análises adicionais do urânio solúvel

Na tabela 6.1S constam os resultados encontrados pa

ra a razão tf/ ' U e teor de urânio dissolvido nas amostras de

águas dí SR-5 coletadas entre 03/36/85 e 28/01/86,. Nas análises ,

atingiram-se rendimentos químicos entre 3,361 (amostra de 15/7/35)

e 51,96*, (amostra de 22/1/86), sendo n média igual a 25$, ligeira

mente superior ã obtida nas determinações anteriores, devido -TS

pequenas irodificaçocs introduzidas no procedimento químico de ex

trarão (Apêndice C l ) .

Confirmando os resultados anteriores, nota-se pouco

rr-insnorte de urânio solúvel no local, variando a concentração en

ire 0,01 e 0,30 pp[» e situando-sa as razões " 'J/ U entre 1,0

e 2,0, intervalo correspondente a maioria dos da;tos publicados
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1

o*

Data de

coleta

03/06/85

17/06/85

01/07/85

15/07/85

29/07/85

26/08/85

05/09/85

05/11/85

22/01/86

23/01/86

28/OX/86

Voluwe

analisado

(litros)

19,80

19,85

19,50

20,30

20,70

20,00

19,50

15,20

19,00

19,55

19,50

Towpo de

(horas)

50,28

27,93

20,53

43,96

42,71

42,50

28,97

32,88

21,38

30,47

24,85

i

(oontagena)

177,13 ± 16t5á

53,85 + 10,40

ND

ND

20,10 ± 9,69

26,52 ± 8,69

150,67 + 14,67

26,04 + 9,48

611,36 + 25,70

357,67 + 20,26

142,53 + 13,62

N234 • a N 2 3 4

(contagens)

246,55 + 20,23

72,78 +12,30

21,14 + 8,54

ND

24,12 + 13,34

33,86 + 12,25

244,86 + 18,69

28,84 + 11,01

672,82 + 27,30

399,60 + 21,83

188,48 + 15,73

2\2S • °N

(contagens)

734,10 + 37,71

471,01 + 28,76

428,38 + 26,07

126,52 + 22,57

268,02 + 25,96

1028,37 +39,39

504,22 + 28,03

591,20 + 30,61

952,07 + 34,06

1027,69 + 37,37

921,57 + 35,64

2 3 4Ü/ 2 3 8Ü +

1,39 + 0,17

1,35 + 0,35

>2,O3

1,33

1,20 + 0,88

1,28 + 0,62

1,63 + 0,20

1,11 • 0,58

1,10 + 0,06

1,12 + 0,09

1,32 + 0,17

(ruí/1)

108,36+12,52

51,21+10,62

< 11,06

<52,66

32,2l±15,9O

11,47+ 3,82

136,26+16,42

25,77+ 9,54

300,52+21,23

158,30*12,74

70,52± 7,91

NB - Não Detetado

Tabela 6,15 - Razão isotópica ü/ U e concentração de urânio nas águas subterrâneas de SR-5, Morro do Ferre
Poços de Caldas (MG),



(figura 1.9) .

-\s incertezas ana l í t i ca s atingidas nas anál ises das

amostras coletadas em 29/7/SS, 26/S/S> c 05/ í I /SS excederam aqu_

Ias observadas na maioria dos dados expressos nas tabelas 6.5 a

6 .12 , obtendo-se, respectivamente, valores de 73*», 481 e 521 para
23-1 2'-8a razão * U/ We valores de 491, 331 e ^71 para a concentração

de urânio. Verificou-se i s to devido o baixo rendimento quínico a-

tingido (amostra de 29/7/35) e baixa taxa de contagem nos picos

do *"" 'J e l: em relação ao "background" (amostras de 26/3/85 e

5 /11 /85) .

neterminou-se a dcteTnbilidade dos picos analisados

pelo tes te «ie CL'FRIF (196S) para pares de determinações efetuadas

uma ver, eirpregando-se os dados do "background" de 25/7/SS (tabe-

la 4.3).Observou-se que a decisão é "não detetado" para o pico

do 'TI no espectrograna n do urânio extraído da água de 01/7/85

(baixa taxa de contagem no pico) e picos do " *U e 51 referen-

tes 3 água de 15/7/85 (baixo rendimento quíxico de extração) . As-

sumindo-se a mínima taxa de contagem necessária para se considerar

;. detetabi lidade desses p icos , estimaram-se razões U/ U e

concentrações de urânio para essas amostras, representadas na ta-

hela v.15. Os espectrogranas a l fa a partir dos quais se obtiveram

cs dados expressos jt/ssa tabela encontram-se i lustrados no Apêndî

ce F..4.5.

6 ,3 .2 - Relação entre a recarga e o urânio solúvel

Na tabela 6.16 representai!— se os índices pluviométri-

cos di ír ios íos períodos de 01/5/8S a 05/11/85 e de 01 a 30/01/86,

i lustrando-se na figura 6.10 os teores de urânio em solução deter

minados nas águas àc SR-5 err função deste.*; cl.icHs. A precipitação

na ãrea no ano ds 1935 e de 1585,S mm, infer ior em cerca de 1100

mm â pluvioxetria tot.il ocorrida durante o ano de !983, no qu.íl
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" . »

0 . 0

0.0

0.0

<>.o
0 , 0

0 , 0

0 . 0

4.6

0.3

0 , 0

o.o

o.o
0 . 0

0 , 0

o.o
0.0

0 . 0

1.9

24,2
0 . 0

0.0

0,0

0.0

0,0

0 . 0

0.0

0 , 0
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o.o
2 . 2

s.o
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o.o
0.2

0.0

o.o
2.2

0 . 0

0.0
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c.e
o.o
0 . 0

o.o
0.0

0.0

o.o
0 . 0

0 , 0

0 . 0

o.o
o.o
o.o
0 , 0

0 . 0

0,0

0 , 0

JHL/S5

0 . 0

o.o
o.o
0 , 0

0 . 0

o.o
1.2

0.0

o.o
0.0

0.0

0.2
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o.e
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o.o
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0.0

o.o
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o.o
0 . 0

0,0
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0 , 0
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0 , 0
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0.0
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o.o
0 . 0

o.o
ff.O
o.o
o.o
0.0

0 . 0

0 . 0

o.o
0.0

0 . 0

0 , 0

o.o
0,0

0 , 0

o.o
0 , 0

0 , 0

o.o
9,3
0.0

o.o
0.0

0,0

0.0

0 . 0

o.o

Mf/»S

«2.S
1.0

o.o
3.2

2.2

2*. 2
2.0

0 , 0

0 , 0

0.0

0,0

0.0

0 . 0

o.e
0.0

c.o
0.0

0.0

0 . 0

0,0

o.o
o.o
1,0

12.0

0 , 2

0 . 0

0 , 0

o.o
0.0

24,0

OIIT/SS

o.o
0.0

4,2

0 . 0

o.o
0 . 0

0.0

5.0

o.o
2.2

0.0

0 . 0

o.o
0 . 0

o.o
0,0

o.o
0.0

1 . *

0,0

1.4

0.0

o.o
0 . 0

0,2

0.0

0,0

o.o
5,0

0 , 0

NOV/85

19.0

o.o
0 . 0

»7.0

« , l

JM/M

o.o
42.0

24.2
o.o
o.o

12.0
0,0

o.é
3,4

2.4

0,0

o.o
73.0

2 .4

1.»

0.1

o.o
o.o
0 . 0

2,2

o.o
4,0

0 . 0

1.4

0,0

0,0

142,0

0.2

7.2

23,0

Tabela 6.16 - índice pluviométrico diário obtido nos perío

dos de 01/05 a 05/11/85 e de 01 a 30/01/86

no posto meteorológico da Divisão de Proteção

Radiológica e Controle Ambiental do Departa -

men to de Segurança da Nuciabrás, Poços de Cal

das (MS).
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Figura 6,10 - Teor de urânio dissolvido nas águas subterrâneas de SR-5, Morro do Perro, em função da pluvio
metria.



5e efetuaram as amostragens para as análises de urânio expressas

nas tabelas 6.3 a ".12.

Conforne pode-se notar, durante 19?5. 05 naiores índices

pluvioaétricos observados anteriormente às coletas 4e amostras vc

rifiraram-se nos dias 2Z/S/SS (24,2 »n), 31/9/85 (12,5 nm)% 01 e

34/11/S3 (19 a 97 cm. respectivamente). Por outro lado, as águas

coletadas ea 03/6/55 e 05/9/85 apresentar*» as maiores concen-

trações de urânio dissolvido, reforçando a possibilidade de ocor-

rência de stimento desses teores; e* função da variação do nível

do lençol treático. A água eoletíd? em l'S/ll/35 não indicou a o-

enrrincia c*e elevação na concenrrrçâo desse elemento, parecendo

contradizer a proposta. Contudo, as observações ilc campo efetua-

üss por oraiião da coleta dar. amostras apoiaram a proposta apre-

sentada.

No dia 05/11/?.$,, após cerca de duas horas de trabalho

para a coleta de amostra, obteve-s? apenas um voluac corresponde^

te H 15,2 l i tros , por estar extremamente baixo o nível d'agua na

sondagem. Proximo a SR-5, situa-se uma galeria de fácil acesso

(fi£urn .">.*)}, construiciA durante a execução dos programas de

prospecção, e t ao s«* penetrar nesse local, observou-se que seu pî

so estava >eco e IJUP pouci água de perro!ação tinha atingido o

se- teto Junnte o percurso de infiltração até o nível do len

çol fre.írico no aqüífero. Va campanha de coleta de OS/9/85 isto

não ocorrei;, estando bastante umedecido o pi?o da galeria, o que

sugeri»» que 3 ã*íua rls percolação estava *;e dirigindo ao lençol

freático, uma parcela fia c,ual já poderia tê- lo atingido.

r>istinjí»ira?r.-r»e, ;issim( dois regimes de chuvas com

conseqüência.'; diferentes en relação ü variarão do nível do len-

çol freí t ico. D primeiro, referente âs precipitações uwedecedoras,

de baixa intensidade e longa duração, que tenderiam a g-rar irais

água de percolação, altemido, portanto, o nível do lençol frejí
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tico. 0 segundo, referente às precipitações deaita intensidade e

curta ;turaçH3, que gerariam t>ouca água de percolação por ocorrer

drenagea da maior parte d? chuva devido a rigidez inicial do so

Io, não causando, porisso, variação significativa do nível do len

çol freático. Ambus os regimes são muito comuns no Morro do Fer

ro, conforme também observou LEI (1984), fazendo-se representar o

primeiro deles pelas chuvas anteriores a 05/9/8S (e também pelas

chuvas que antecederam 03/6/85) e o segundo pelas precipitações

anteriores a 05/11/85.

As amostras coletadas no mês de janeiro de 1986 pro

vêm de período tipicamente chuvoso. Os maiores índices pluviome-

tricos anteriormente às campanhas de coleta ocorreram nos dias

13(73 mm) e 27(142 mm). A água coletada em 22/01 apresentou a

maior concentração de urânio dissolvido determinada no periodo,em

resposta ã precipitação de 13/01. Apesar do elevado índice pluvio

métrico de 27/01, a água coletada em 28/01 não apresentou teor de

urânio tãc alto quanto o da água de 22/01, provavelmente pelo fa

to da precipitação ter sido de curta duração e/ou ter transcorri

do pouco tempo entre sua ocorrência e a campanha de coleta. Dessa

forma, tanto a elevação do teor de urânio solúvel observada na

água de SR-S coletada em 05/9/8S (apôs a estiagem típica do pe-

ríodo de 05/6/8S a 22/8/85) quanto a verificada nas águas de SR-5

coletadas em janeiro de 1986, reforçam a proposta efetuada de

se empregar esse elemento como traçador natural indicativo da re

carga. 0 aumento verificado na amostra de 05/9/85 não é tão acen

tuado quanto o verificado para a amostra de água de SR-5 coletada

em 28/9/83, em virtude das diferenças pluviometricas existentes

entre as épocas de coleta, sendo possível que a maior quantidade

de urânio em solução lixiviado deveu-se a uma maior quantidade

de água de percolação originada pelas precipitações que ocorreram

em setembro de 1983, antecedendo a campanha de amostragem.
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6»5.5 - Relação entre o urânio solúvel e a química daa águas

Na tabela 6.17 acham-se inseridos os dados de pH «*£

lidos totais (em suspensão • dissolvido ) obtidos para as «es

•as amostras de SR-5 coletadas no período de junho de 1985 a

janeiro de 1986, bem como o coeficiente de correlação entre es

ses parâmetros e a concentração de urânio solúvel. Conforme se

observa, os valores de pH apresentara» pouca variabilidade, que

não se mostrou estar associada is alterações ocorridas no teor

de urânio dissolvido.

DATA DE COLETA

03/06/85

17/06/85

01/07/85

15/07/85

29/07/85

26/08/85

05/09/85

05/11/85

22/01/86

23/01/86

28/01/86

r

pH

5,75

5,76

5.72

5,70

5,78

6,53

5.32

S,45

-

-

-

- 0,58

S0LIDOS TOTAIS (mg/1)

20,0

10,0

10,0

10,0

16,5

10,0

30,0

10,0

15,0

18,7

11.«

0,39

Tabela 6.17 - Valores do pH e teores de sólidos

totais nas águas subterrâneas de SR-5 ,

Morro do Ferro, Poços de Caldas (MG).
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Os constituintes dos sólidos totais presentes na água

subterrânea sâo obtidos pela lixiviação dos terrenos por parte da

água weteórica que infiltra ate a zona saturada do aqüífero. Segu

do se verifica, a variação deste parâmetro não apresenta correia

çâo significativa cos a da concentração de urânio solúvel, de «a

neira que o aumento ocorrido no teor de urânio dissolvido não é

evidenciado por una elevação no teor de sólidos totais.

Os resultados das análises dos principais cations di£

solvidos nas mesmas amostras estão ilustrados na tabela 6.18 ,

DATA DA COLETA

03/06/85

17/06/85

01/07/85

15/07/85

29/07/85

26/03/85

05/09/85

OS/11/85

: 22/01/86

; 23/01/86

28/01/86

r

(»g/D

0,29

0,21

0,13

0,16

0,14

0,19*

0,14

0,16

0,11

0,60

0,11

0,12

(mg/l)

0,41

0t«l

0,25

0,33

0,25

0,28*

0,18

0,25

0,38

0,84

0,66

0,24

Mg2*

(mg/l)

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03**

0,03

o.os
0,10

<0,10

<0,10

-0,16

Ca2+

(mg/l)

0,12

0,09

0,04

0,04

0,01

0,08*

0,04

0,15

0,44

0,52

0,39

0,59

* média dos resultados das análises efetuadas.

** análise efetuada no laboratório pertencente ao INPE, São

José dos Campos (SP).

Tabela 6.18 - Concentrações dosprincipais cations nas águas

subterrâneas de SR-5, Morro do Ferro, Poços

de Caldas (MG).
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representando-se também o coeficiente de correlação entre esses

parâmetros e a concentraçio de urânio solúvel. A variabilidade da
• 2* 2*

concentração dos cations Na*. K . Mg e Ca foi pequena, «ostran

do*se mais acentuada no caso do Ca *, para o qual se obtiveram va

lores COMO 0.01 e 0.52 mg/l. O íon Mg apresentou concentrações

praticamente constantes, entre 0,03 e 0,10 mg/1, e o ton I* atin-

giu os Maiores valores determinados, isto é, 0.66 e 0,84 mg/l.Con

forme se observa, os resultados obtidos para os cations Na*. K ,

Ca * e Mg não se correlacionam coa os determinados para o uri-

nio, de maneira que as modificações em suas concentrações não se

relacionam com as variações do nível do lençol freitico, como se

verifica para o urânio.

Para algumas amostras, analisaram-se os teores de si-

lício e alumínio, representando-se na tabela 6.19 os resultados

obtidos e o coeficiente de correlação com a concentração do urânio

solúvel. Como material fonte desses elementos nas águas, pode-se

citar o grupo dos feldspatos e os minerais de argila, abundantes

no Morro do Ferro. Conforme se observa, as variabilidades determi-

nada nos teores desses elementos também não se correlacionam com a

do urânio dissolvido.

DATA DE COLETA

26/08/85

22/01/86

23/01/86

28/01/86
r

Si

0,32

0,41

0.60

0.74
- 0,08

Al

(«R/D

0,08

0,18

0,27

0.28
0.23

Tabela 6.19 - Concentrações de silício e alumínio nas

águas subterrâneas de SR-5, Morro do

Ferro, Poços de Caldas (MG).
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Na tabela 5.20 consta» os resultados das análises dos

principais ânions dissolvidos nas aesaas águas de SR-S. A conceit

tração ie Cl" variou entre 0.13 e 0.S3 mg/l e. de acordo coa os

resultados obtidos, deterainou-se ua coeficiente de correlação

r * 0,41 entre os teores de urânio e de cloreto e» solução, não

significativo ao nível ot * 0,05. Portanto, as alterações nos teo

res desse ànion tasbêm denotam não se relacionar coa as variações

4o nível de lençol freátice.

B&T/t DA COLETA

05/06/85

17/06/85

•51/07/55

15/07/85

29/07/SS

26/08/85

05/09/35

05/11/85

22/01/86

23/01/86

28/01/86

Cl"

(«g/U

0.40

0,30

SS

0.25

0.27

0,50*

0,18*

0,21

C.53

0,43

0,43

F*

(ag/1)

<0,016

<0,016

<0,016

<0,016

<0,016

<0,016

<0,016

-

-

-

?r"

(»g/D

<0,018

<0,018

<0,018

<0,018

-

<0,018

<0,018

<C,018

-

-

HP#>4
2"

(*f/D

<0.C16

<0,016

0,016

<0,016

-

<0,016

<0,016

<0,016

-

-

-

so4
2"

Cag/1)

SS

SS

SS

SS

-

0,11

0,09

-

-

-

* média dos resultados das análises efetuadas.

SS- resultado sem significado.

Tabela 6.20 - Concentrações dos principais ânions nas águas

subterrâneas de SR-5, Morro do Ferro, Poços

de Caldas (MG),

0 limite de deteção da técnica empregada para a dete_r

minação do fluoreto é de 0,016 mg/l e os resultados obtidos nas

análises não acusaram a detetabilidade desse ânion? porisso, consí

tç como improvável tanto a ocorrência de formação de compl?
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sos solúveis entre esse inion e o urânio na água subterrânea do

SR-5 quanto a possibilidade de existência de relação entre os teo

res de F" e as variações do nível do lençol freático. Essas obse£

vações também são válidas para o brometo e fosfato, que apresenta*

unites de deteção, respectivamente. d« 0.01S e 0,016 ng/l.

Quanto ao sulfato, os resultados obtidos nas análises

nio acusara* variabilidade apreciável, podendo ser considerados co

no constantes. Apesar do pouco número de analises co» significado,

não se nota elevação no teor desse ânion para a aaostra de OS/9/85,

: con fome se verifica para o urânio, sugerindo a não existência de

correlação entre a variabilidade dos teores de S04 e de urânio.

Os teores desse Inion são inferiores aos de cloreto e para se es

clarecer se a sua presença deve-se â provável oxidação de pirita,

seria» necessários estudos envolvendo a química das precipitações.

Na figura 1.2 estão ilustrados os principais ãnions

que geralmente se coaplexan con os íons uranila, transportando

o urânio nas águas subterrâneas. Os resultados obtidos nas anãli

ses de Cl', F*e HPO4 para as amostras de águas de SR-5 sugeren

que as variações nos teores desses ligantes inorgânicos não estão re

lacionadas con as variações nas concentrações do urânio, ocorridas

durante a infiltração das águas meteóricas. Com relação ã existên

cia de contribuições "constantes" de Cl" e S04 na formação de

complexos solúveis com o urânio, nota-se que seriam necessárias pes

quisas adicionais para a caracterização dessa possibilidade, entre

tanto, por serem baixos os teores determinados para esses ânions,

consideram-se como improváveis essas contribuições.

KÜCHLER (1986J procedeu análises de carbono inorgânico

(IC) em várias amostras de águas de SR-5 coletadas entre 10/01/85

e 24/7/85, injetando de 50 a ZOOyl de amostra em Analisador de

Carbono mod, 915B, que dispõe de detetor de infra-vermelho para me

dir o CO2 liberado pela amostra. Apôs a coleta, as amostras foram

filtradas em membrana Millipore 0,45 ym e preservadas com azida de
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sSdio ate atingirea a concentração de NaNj correspondente a 10 mg/I.

Hm analise do IC. cada amostra passou através de coluna contendo

HjPO4 numa temperatura próxima a 1SO°C, para volatizar apenas o car

bone inorgânico. Na tabela 6.21 estão representados os resultados

obtidos, sendo de 0,6 mg/l o maior valor encontrado, o que poderia

implicar na possibilidade de sere» ainda Menores os teores de car

bonato nas águas de SR-5. Conforme ilustra* as figuras 1.2 e 1.3

os complexos de carbonato de uranila favorece* a Mobilidade do ura

nio em condições alcalinas, não evidenciadas nas águas de SR-5 tan

to pelos pH's deterainados neste trabalho quanto pelas inúmeras Me

didas sistemáticas desse parâmetro efetuadas por LEI (1984).Porisso,

ê plausível admitir como improvável a possibilidade do carbonato es

tar formando complexos solúveis com o urânio na água subterrânea con

siderada.

DATA DA COLETA

10/01/85

14/01/85

14/03/85

j 04/04/85

08/05/85

07/06/35

24/07/85

Carbono Inorgânico
IC(mg/l)

0.2

0.6

0.4

0,2

0,5

0.4

0.6

Tabela 6.21 - Concentrações de carbono inorgânico nas

águas subterrâneas de SR-5, Morro do

Ferro, Poços de Caldas (MG),

Conforme KUCHLER (1986).

Na tabela 6.22 constam os resultados das analises dos

compostos nitrogenados, efetuadas nas mesmas amostras de águas de

SR-5 coletadas entre junho de 1985 e janeiro de 1986, para a deter-
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DATA DA roLFTA

93/06/15

j i7":e/85

ci/a?/as
l5/i*7/S3

29/-»?/ss

^-Víf/SS

05/09/S3

05/11/35

12 !Cl/U

2"/fí}/56

23/01/56

r

(ng/1)

6,36

3.21

^,08

0.13

n.os

0.52

0.52

0.6-

<0.20

<0,20

<1.20

C.OS

MO2"

(•»/!)

<0.013

<tf.C13

<n.O!3

<0.il?3

-

<o,ni3

<c,on
<0.01

<0.01

«0,0!

-

so5-

<C.O15

<C.O13

<0.0l3

<0.013

-

2.97

1.19

*M<

0.25

0.20

-0,16

* medir» dos resultados das mÍJists efetuadas

Tabela 6.22 - Concentrações dos compostos

na3 águís subterrânea» fa SR-5, Morro do

. Poços «lc Caldas (?4

•wir.açío c'o tsor de c:3nic dissolvido. Na tabela tanbcm esta* ro?re

ícntado o coeficiente de correlação entre os dados obtidos v a

conriíntríçlo i.' urânio soJúvíl. O Mí^ é produzido pela dissocia-

ção Jo hidTÕxutc ríe ?môriic originado p*l?. solubilização do gás n-

pônia na água. C gís nci-Snía, por su? vez, é um composto volátil

çf>'\..z\ÜQ pela (íecoirposição «lc matéria orgSni-a. 03 teores <f«

MH4* mostraram-se variáveis, o maior valor tendo sido determina-

do para a amostra de 0S/11/8S, não ocorrendo, contudo, correlação

com o teor de urânio solúvel, 0 ânion nitrito, N02", aparece como

um estado intermediário do ciclo do nitrogênio,podendo originar-se

a partir da oxidação do ion amôniaPara nenhuma das amostras anaH
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safes atingiu-se a detetatibilidade deste ânion. áe acordo co* a

•íniaa concentração determinada nelas técnicas utilixadas.

0 ânion nitrato, MOj", pode produzir-se pela oxidaçio

do «itrito, representando a fase final do ciclo do nitrogênio, pe

10 qual se prcccssou a transformação da Matéria orgânica. As con

centrações desse ãnion Mostra»-se variáveis, sea denotar a ocor

rincia de correlação COR O teor de urânio e« solução. Portanto ,

os resultados obtidos nas análises de W4*. N(K~ e NOj" nas

Iguas de ??r»-5 indica* que não há indícios de existência de rela

cão entre a variabilidade do teor de urânio solúvel e dos coapos-

tos nitrsgenados.

Na tabela 6.23 representai-se os resultados das anâ

11 se* Jos clciRcntos "traços", processadas para algunas aaostras

ELEMENTO

»

Ba
Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

Ni

DATA DE

26/aS/85

<0,02

<0,92

<0,02
<0,02

<0,0S

<0,02

<0,02

0,01

<0,10

<í),02

0,02

22/OI/8&

<0,02

<0,02

<0,02
<0,02

<Ü,OS

<0,02

0,05

0,03

<0,10

<0,02

<0,02

COLtTA

23/01/S6

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,05

<0,92

0,12

0,04

<0,10

<0,02

<0,02

2S/01/Í6

<0,02

<0,02

<0,02
<0,02

<0,05

<0,02

0,09

0,07

<0.1C

<0,02

0,03

Tabela 6,23 - Concentrações(cm mg/1) dos elementos "traços'

nas águas subterrâneas de SR-S, Morro do Fer

ro, Poços de Calda» (MG).
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de iguas de SR-S. Par* a prata. ooro. birio. cádaio. cremo, cobre,

cfcvmeo e zinco, os teores determinados em todas as amostras si-

tuam-se abaixo do limite analítico de detetatibilidade. Para o ní

quel. os resultados que indicaram deteçio são próximos a esse 1^

mi te. isto c. 0.02 mg/l. No caso do manganês, o resultado obtido

para uma amostra se situa mo limite de deteçio de 0.01 mg/l e o

coeficiente de correlação entre os teores .lesse elemento e de ura

ate i r * 0.01. não significativo ao nível a • 0.0S. Dentre os

elementos "traços" dissolvidos mas iguas subterrâneas de SR-S, o

ferro apresentou as maiores concentrações determinadas, atingin-

do até 0.12 mg/l na amostra coletada em 23/1/S6, que não t u ira

ler tio alto quando se leva em conta a abundância do elemento no

local. 0 coeficiente de correlação entre os teores de Fe e de ura

nio i r «-0,6», também não significativo ao nível a • 0.0S. Con

forme se observa, os teores determinados para a maioria dos ele-

mentos considerados são menores que os limites de deteçio da tec

nica analítica utilizada, de maneira que se ocorreram variações

nas concentrações desses elementos em função da alteração do aí-

vel do lençol freático. elas não foram suficientes para exceder o

mínimo valor detetável pelo método empregado; no caso do Fe e Mn,

as poucas análises efetuadas sugerem que a variabilidade nos teo

res desses elementos não estariam relacionadas com a do urânio.

Pesquisas adicionais são necessárias para estabelecer mais clara

mente o comportamento dos elementos "traços" nas águas analisadas.

Na tabela 6.24 constam os resultados obtidos nas análi-

ses dos sólidos dissolvidos nas águas subterrâneas de SR-S. De a-

cordo com o esperado, o teor de sólido total dissolvido determina

do em cada caso é inferior ao de sólido total (tabela 6,17), cor

respondendo as diferenças aos valores de 2, 11,7 e S,4 mg/l, res-

pectivamente, para as águas coletadas em 22, 25 e 28/01/86; essas

diferenças mostram a ocorrência de grande variabilidade na quanri

dade do material transportado em suspensão.



f M T * fill COLETA
j

ZÍ/01/16

25/01/56

21/01/16

SOLIDO TOTAL

f«f/l)

13

7

6

SOLIDO FIXO

(•t/l)

o

3

3

SOLIDO VOUtTIL

(•t/l)

7

4

3

Tabela b.l* - Concentrações dos sólidos dissolvidos nas águas

subterrâneas de SR-S, Morro do Ferro, Poços de

Caldas (MC).

O teor de sólido volátil, no caso, dissolvido, é UM pa

râmetro útil que fornece uaa aproximação da quantidade de Matéria

orgânica presente na água. Esse parâmetro não distingue precisa

•ente entre a Matéria inorgânica e orgânica porque a perda na

igniçâo não se restringe apenas i Matéria orgânica, podendo ocor

rer também devido â decoMposição ou volatização de alguns sais mjí

nerais (APHA, 1915).

Apesar das limitações, mesmo assimindo que os valores

correspondentes apenas â Matéria orgânica sejam UM pouco Menores,

observa-se que são superiores aos teores deterMinados para os COM

postos inorgânicos principais e Menores investigados. Os resul-

tados sugerem, porisso, que complexos orgânicos solúveis nas

águas subterrâneas podem estar assumindo ÍMportãncia no transpor-

te de urânio dissolvido. A proposta é reforçada pelo fato de que

esses coMplexos constituem ligantes típicos para o urânio, con-

forme descrevem os experimentos de PAULI (1975), apresentados na

seção 1.3. Além disso, é reforçada pelo fato de que os resultados

obtidos no presente trabalho não evidenciaram a possibilidade de

relação entre a variabilidade dos teores de urânio e a variabiH

dade das concentrações dos ligantes inorgânicos que geralmente se

complexam com os íons uranila , causando a mobilidade do urânio
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na» águas subterrâneas.

Kas aesaas aaostras para as quais obteve os teores de

carbono inorgânico. KlfCHLER (1986) efetuou determinações do carbo

no total (TC) a fia de estiaar a quantidade de carbono orgânico

ÍBOC) presente nas águas de SR-5. Para a analise, injetou-se 50 ul

de aaostra no equipamento descrito, a qual passou através de colu

na contendo ua catalisador ea teaperatura aproxiaada de 950*C, con

dição ea que o carbono orgânico í convertido ea CO^. sofrendo vola

tisacio juntaaente coa o carbono inorgânico. Na tabela 6.25 cons

taa os resultados obtidos, encontrando-se DOC pela diferença entre

TC e IC. Siailaraente aos resultados das analises do sólido vela

til efetuadas neste trabalho, os teores de DOC são superiores aos

deterainados para os compostos inorgânicos principais e aenores in

vestigados, fortalecendo a proposição efetuada de que coaplexos or

gãnicos solúveis poderian estar assumindo iaportância no transpor

te de urânio dissolvido.

DATA DA COLETA

10/01/15

14/01/85

14/03/85

04/04/85

08/05/85

07/06/85

24/07/85

CARBONO TOTAL
TC(ag/l)

2.1

2.1

2.6

2.1

2.0

2.0

3.2

CARBONO ORGÂNICO
DOC(ag/l)

1.9

1.5

2.2

1.9

1.5

1.6

2,6

Tabela 6.25 - Concentrações de carbono total e orgânico nas

águas subterrâneas de SR-5, Morro do

Ferro, Poços de Caldas (MG).
Conforme KUCHLER (1986).
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Embora seja pequeno o número de analises efetuadas no

presente trabalho, notou-se correspondência entre a variabilidade

dos teores de sólidos voláteis e de urânio, determinando-se um

coeficiente de correlação r * 0,99, significativo ao nível a*

0,05, Esta verificação favorece a possibilidade de que, por oca

siâo das precipitações umedecedoras, a água de percolaçZo origina

da causaria a mobilização de concentrações não desprezíveis de

compostos orgânicos, que se complexariara com o urânio, mantendo-o

dissolvido na fase líquida. Durante a recarga do aqüífero, é pro

vivei que possíveis aumentos na quantidade de água de percolação

causem elevação na quantidade de matéria orgânica em solução e,

consequentemente, acréscimo na concentração do urânio dissolvido.

Apesar dos resultados obtidos no presente trabalho se

rem indicativos da possibilidade de ocorrência de complexação do

urânio com compostos orgânicos solúveis nas águas subterrâneas e£

tudadas, sugere-se que sejam encarados como preliminares e que se

executem pesquisas adicionais para a determinação das caracterís_

ticas dos complexos solúveis.

6.4 - Caracterização química das águas das demais sondagens

Com o propósito de se comparar quimicamente as águas

subterrâneas de SR-S com as águas superficiais do Vertedouro e

águas subterrâneas das demais sondagens perfuradas no Morro do Fer

ro, coletaram-se amostras na campanha realizada em 05/11/85, para

as quais se analisaram os principais cãtions dissolvidos. Na tabe

Ia 6.26 representa-se o pH de cada amostra e os teores de Na ,

K*, Ca e Mg obtidos , incluindo-se, para efeito de compara-

ção, os dados da amostra de água de SR-5 coletada na mesma data.
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LOCAL DA COLETA

SR-1

SR-2

S R - 3

SR-4

SR-5

SR-6

SR-9

VERTE DOURO

PH

6,16

5,2S

6.12

5,30

5,45

6,00

10,20

6,10

Na*

(mg/D

0,08

0,08

0,90

0,08

0,16

0,08

0,09

0,19

(»g/D

0.10

0,18

>2,87

0,02

0,25

0,41

0,33

>2,50

Mg2*
(»g/l)

0.04

0,03

0,10

0,03

0,05

0,08

0,02

0,04

Ca2*
(mg/l)

0,58

0,01

0,36

0,09

0,15

0,62

>7,98

0,12

Tabela 6,26 - Resultados das análises processadas nas águas co-

letadas em 05/11/85 no Morro do Ferro, Poços de

Caldas (MG).

Na tabela 6.27 constam os resultados analíticos da a

mostra da água de chuva precipitada nos dias 29/01/86 (índice plu

vioraétrico * 7,2 mm) e 30/01/86 (índice pluviometrico * 23 mm) ,

que foi coletada na estação meteorológica da Nuclebrás, próxima ao

Morro do Ferro. Para os principais cátions referidos nessa tabela,

SZIKSZAY (1981) analisou 36 amostras de águas de chuva coletadas

entre 24/06/78 e 26/01/79 no Posto Pluviometrico C3-34 da Estân

cia Hidromineral de Águas da Prata, situado há cerca de 40 Km do

Morro do Ferro. Na tabela 6.28 representa-se a variabilidade de

concentração e valor médio encontrado para o Na , K+, Ca e Mg

Conforme observou SZIKSZAY (1981), os teores dos prin

cipais cátions encontrados nas águas de chuva não provém total-

mente da nebulízação da água da superfície do mar, originando-se

uma parte nos continentes.Os resultados obtidos na análise da a

mostra da água de chuva das proximidades do Morro do Ferro situam
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A N U I S E

Na*

X+

Mg2*

Ca2*

Cl*

NH4*

N02"

NOj"

Si

Al

Ag

B

Ba

Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

Mi

C O N C E N T R A Ç Ã O

(»g/D

<0,10

0.14

<0,10

<0,10

0,21

<0,20

<0,01

0,14

0,27

0,12

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,05

<0,02

0,02

<0,01

<0,10

0,02

<0,0^

Tabela 6.27 - Resultados das análises processadas em

água de chuva coletada próxima ao Mor

ro do Ferro , Poços de Caldas (MG).

-180-



-se no intervalo de variação dos valores encontrados por SZIKSZAY

(1981) e. porisso. ê possível que esse intervalo talvez seja re-

presentativo da química da precipitação na área do Morro do Ferro.

CATION

Sa*

K*

Ca2*

Mg2*

NOMERO DE

PERÍODO DE

VARIABI

AMOSTRAS

COLETA »

LIDADE DE

0

0

0

o

* 3Í

(mg/l)

,01 - 0

.03 - 0

,01 - 0

0 1 - 0

24/06/78 a

CONCENTRAÇÃO

,36

.50

.54

.10

26/01/79

MÉDIA
(mg/l)

0.12

0.28

0.12

0.02

Tabela 6.28 - Resultados das analises de águas de chuva coleta

das no Posto Pluviométrico C3-34 da Estância Hi-

dromineral de Águas da Prata (SP).

Conforme SZIKSZAY (1981).

Baseando-se nessas premissas, nota-se que os teores de

Na*, K*, Ca e Mg determinados nas amostras de água de SR-2 ,

SR-4 e SR-5 estão compreendidos no intervalo de variação dos valo

rcs das águas de chuva, sugerindo a não ocorrência de dissolução des

scs constituintes a partir dos minerais percolados pela água de

infiltração. Do ponto de vista da presença desses cations cm solu

s-ão, 35 Águas destas sondagens denotam apresentar características

similares, porem, a curva de variação do nível d'água de SR-4 é* to

talmente diferente das curvas de variação do nível d'água de SR-2

.» SR-5.

Os resultados das análises das amostras de água de SR-1

cr SR-6 sugerem a possibilidade de ocorrência de alguma dissolução
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de minerais portadores de cálcio, provavelmente feldspatos, piroxê

nios e/ou fluorita; os pH*s dessas amostras são sensivelmente supe

riores aos das águas de SR-2, SR-4 e SR-S. Para a amostra de água

de SR-9, contudo, os resultados das análises denotam que o seu pH

possui um valor elevado e que a dissolução de cálcio pela água de

infiltração ê bastante acentuada. Do ponto de vista da presença dos

cations analisados en solução, as águas de SR-1 e SR-6 denotam a-

presentar características similares, porem, as suas curvas de va-

riação do nível d'água apresentam comportamentos bem distintos.

Os resultados obtidos nas análises da amostra de água

cie SR-3 sugerem a possibilidade de ocorrência de dissolução de nú

nerais portadores de sódio e potássio, provavelmente feldspatos e

feldspatõides; o pH dess.i amostra também se apresenta sensivelmen

te superior em relação aos das amostras de água de SR-2t SR-4 e

SR-5. Do ponto de vista da variação do nível d'agua, a de SR-3 a-

presenta alguma similaridade cow a de SR-1 e de SR-9, contudo, sob

n aspt-cto da presença dos cãtions analisados em solução, os seus

comportamentos PHO diferentes.

A descarga de águas subterrâneas enriquecidas em potãs

sic poderia justificar.se não integral ao menos parcialmente, o e-

levacío teor desse elemento observado na amostra de água superfi-

cial ilo Yertedouro,

A execução de estudos sistemáticos seria necessária pa

r» se confirmar estas possibilidades, entretanto, apesar do número

limitado de amostras e elementos analisados, pode-se notar variabi

li dade nos teores dos cãtions caracterizados nas águas das difercn

tes sondagens, devido a interação entre a água de infiltração e os

estratos percolados. Além disso, as sondagens também apresentam

distintas curvas de variação do nível d'água. Estas heterogeneida-

des são promissoras no sentido de favorecer a possibilidade de se

utilizar o urânio como traçíidor natural indicativo da recarga em

aqüíferos con diferentes características, pois, conforme se mos-
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trou na seção 6.Z.4, em todas as sondagens ocorreu elevação na con

centração do urânio solúvel em decorrência da ascensão do nível do

lençol freático. Outra perspectiva interessante é a propiciada pe

Io fato de se efetuar a deteção do urânio solúvel Mesmo para valo

res de baixas concentrações, oriundos da interação entre a água de

infiltração e estratos que não são tão enriquecidos nesse elemento.

6.5 - Relação entre o urânio e tório em solução

As concentrações do tõ>io dissolvido nas águas subter

rãneas das mesmas sondagens consideradas neste trabalho apresentaram

-se variando entre 0,02 e 0,39 ug/1, segundo determinou LEI (1914).

Excluindo os dados de SR-2, a concentração média do tório em solu-

ção nas águas subterrâneas das demais sondagens foi de 0,1 - 0,6

ug/1, fornecendo as 17 análises efetuadas para SR-2 um valor médio

de 0,1 i 0,1 pg/1. Num total de 53 análises de amostras de águas

superficiais do Córrego Sul, LEI (1984) obteve um valor médio de

0,053 • 0,012 yg/1 para a concentração de tório solúvel, observando

que em todas as sondagens o teor desse elemento foi cerca de duas

vezes superior ao encontrado no Córrego Sul por ocasião da ocorrên

cia do fluxo de base.

Entre 0,015 e 0,726 pg/1 situa-se o intervalo de varia

ção do teor de urânio dissolvido nas águas subterrâneas analisa-

das no presente trabalho, provenientes das diferentes sondagens e

coletadas no período de dezembro de 1982 a dezembro de 1983, Na fí

gura 6.7 estão representados os resultados das análises do teor

de urânio dissolvido nas águas superficiais do Vertedouro, cuja va

riabilidade é de 0,005 a 0,073 ug/1. 0 valor médio da concentração

do urânio dissolvido nas águas subterrâneas consideradas é de 0,160í

t 0,007 yg/1, seis vezes superior ao valor médio do teor nas águas

superficiais, isto é, 0,027 i 0,002 ug/1. Quando se aplica o teste
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t bicauda) de Student is duas distribuições de «mostras, nota-se

que a diferença entre as suas médias é significativa (a * 0,05).

No caso do tõrio. LEI (1984) aplicou o mesmo teste as suas distri

buições amostrais e tanbém verificou que a diferença entre as me

dias e significativa.

FRANCA et ai. (1983) observara» que nas águas subter

râneas do Morro do Ferro o teor de Ra atingiu até* S3? pCi/1 nas

proximidades do corpo nineralizado e ate f pCi/1 nas demais sonda

gens. Os níveis nas águas superficiais foram menores, variando

de 0,S a 2 pCi/1, o que levou os autores a sugerirem que o rádio

é removido da água subterrânea por adsorção nas partículas de so

to em seu trânsito até o afloramento na base do morro. Talvez

u* mecanismo similar poderia ser atribuído para justificar os me

nores teores de urânio e tõrio dissolvidos encontrados nas mesmas

águas superficiais. Mo caso do rádio, um processo adicional de re

moção poderia ser sugerido pela possibilidade de ocorrência de

precipitação com ânionsS04 , conforme referiu-se na seção S.4.

LEI (1984) verificou o efeito da pluviometria na con

centração de tori o na água subterrânea, a partir de amostragens

repetidas de SR-2 durante o mês de fevereiro de 1982. Na figura

6.11 represcnta-se o teor de tõrio dissolvido, as datas de coleta

das amostras, a profundidade do nível d'água e a pluviometria no

período. As precipitações ocorreram de 02 a 08/02/82 e de 21 a

27/02/82, notando-se um clima seco entre esses dois períodos. As

principais precipitações de curta duração ocorreram nos dias 02 e

21/02/82, sendo as demais de intensidade baixa a moderada por

terem fornecido menos de 10mm de intensidade máxima numa hora.

Os dados da figura 6.11 sugerem que a alta precipita-

ção de 02/02/82 não aumentou o teor de tório na fase filtrada.Por

outro lado, chuvas de baixa intensidade como ocorridas em 03, 04

e OS/02/82 pareceram aumentar a concentração de tõrio em 06/02/82,

o mesmo sendo observado para as chuvas de 22, 23 e 24/02/82 que
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Figura 6.11 - Teor de tório dissolvido nas águas subterrâneas de SR-2,

Segundo LEI (1984).



pareceram aumentar a concentração de tõrio em 25/02/82.LEI (1984)

atribuiu a alta concentração de torio observada em 25/02/82 aos

efeitos das condições secas na coluna de solo e ocorrência de chu

va de baixa intensidade, que propiciaria a produção de água de in

filtração. Sob essas condições, a água de percolação transportaria

nio apenas o Th-232 em suspensão, mas também agentes complexantes

que ajudariam a manter o tõrio em solução.

Para a identificação de possíveis compostos humicos,

MIEKELEY et ai. (1982) analisaram amostra de 18,41 de água de

percolação estagnada, proveniente de galeria do DNPM no Morro do

Ferro. Após a execução de tratamento químico prévio e aplicação da

técnica espectrofotométrica na região de 300 a 800 nm, esses auto

res caracterizaram a presença de ácidos húmicos e fúlvicos na amoit

tra analisada, propondo um nível de concentração compreendido no

intervalo de 1 a 10 mg/l. Experimentos de laboratório conduzidos

por estes pesquisadores, envolvendo a lixiviação de solos do Morro

do Ferro com diferentes soluções, mostraram que os maiores teores

de Th solúvel foram obtidos na fase líquida contendo ácidos hú

micos em diferentes concentrações; a solução contendo 10 mg/l de

ácido húmico lixiviou 8,9 ppb de Th-232 e a solução contendo 1

mg/l liberou 1,8 ppb de Th-232.

Devido a insuficiência de dados para assegurar possí-

veis correlações entre os constituintes aniõnicos e o tõrio dissial

vido, LEI (1984) levou em conta os resultados de MIEKELEY et ai .

(1982) e considerou que os ácidos húmicos e fúlvicos naturais na

água subterrânea da região do corpo mineralizado do Morro do Fer-

ro são agentes importantes na complexação do tõrio e sua manutenção

na fase líquida.

Ao interpretar a distribuição dos resultados ilustrados

na figura 6.11, LEI (1984) assumiu que a água de percolação mobiH

zaria concentrações elevadas de ácidos orgânicos que se complexa-
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riaa COM O tõrio» fornecendo UM Maior teor desse eleaento na fra

çío solúvel. Esse MecanisMo se verificaria por ocasião das pre

cipitações de baixa intensidade, geradoras de água de percolação, não

sendo esperado durante as chuvas rápidas, de alta intensidade.

Os resultados das análises quúaicas processadas no

presente trabalho para a água subterrânea da área Mineralizada

do Morro do Perro não indicaram correlação entre a variabilida-

de do teor do urânio e a variabilidade das concentrações dos cons_

tituintes aniônicos presentes na fração solúvel. As correlações

efetuadas COM OS demais eleaentos caracterizados taMbé*M denotaram

não ocorrer elevação no valor da concentração dos elementos e«

decorrência da alteração do nível do lençol freático, como se

verificou para o urânio. Os resultados das análises de solido vo

látil, porém,favoreceram a possibilidade de complexação do urâ-

nio com compostos orgânicos, similarmente ao sugerido para o tó

ria.

Além disso, conforme se referiu na .seção 6.3.2, pro

puseram-se dois regimes de chuvas com conseqüências diferentes em

relação ã variação do nível do lençol freático e teor de urânio

dissolvido: as precipitações de baixa intensidade e longa dura-

ção, que gerariam bastante água de percolação, aumentando o teor

e urânio em solução, e as precipitações de alta intensidade e

curta duração, que não alterariam o nível do lençol freático e o

teor de urânio solúvel.

Estas observações parecem favorecer a possibilidade de

que no sistema hídrico do Morro do Ferro o urânio e tório esta-

riam apresentando comportamentos similares do ponto de vista de

mobilização para o meio líquido. Em decorrência disso, c possí

vel que o tõrio também possa ser utilizado como traçador natu-

ral indicativo da recarga, sugerindo-se a realização de mais

pesquisas para se avaliar a proposição. Ressalta-se, contudo,que
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do ponto de vista analítico, 3 áetentinaçio do Th-232 n*s águas

por sspectrometria alfa é de execução nais difícil que a do uri

nio. principalmente em virtude de sua baixa solubilidade e pos-

sibilidade de interferência da "cauda" do pico do ''Th ferido

pelo isôtopo intermediário Ra, de alta mobilidade geoquímica

f de acentuada presença nas águas de Morro do Ferro.
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C O N C L U S Ã O

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, ava

liou-se a possibilidade de utilização do urânio dissolvido nas águas

subterrâneas COMO traçador natural da recarga de aqüíferos.

Para tanto, efetuaram-se análises sistemáticas do teor

de U solúvel em águas subterrâneas provenientes de diversos fu-

ros de sondagens perfurados no Morro do Ferro, Poços de Caldas (MG).

Coletaram-se amostras nos períodos de dezembro de 1982 a dezembro

de 1915 e de junho de 198S a janeiro de 1986, que apresentaram dife

rentes condições pluviométricas.

Constatou-se que o teor de urânio dissolvido nas águas

subterrâneas apresenta variabilidade relacionada com a alteração do

nível do lençol freãtico, cm virtude da infiltração das águas mete»

ricas, sugerindo a possibilidade de utilização desse elemento como

traçador natural da recarga de aqüíferos. A quantidade de urânio H

xiviado pela água de infiltração mostrou-se dependente das caracte

rísticas litológicas e topográficas das sondagens.

Para una série de amostras de águas subterrâneas cole

tadas na área de mineralização principal do Morro do Ferro, os re-

sultados das análises químicas efetuadas não indicaram a existência de

relação entre a variabilidade do teor de urânio dissolvido e a va-

riabil idade de concentração dos constituintes aniônicos caracteriza

dos na fração solúvel. Os teores determinados para os principais cá

tions investigados denotaram não apresentar variação relacionada com

a alteração do nível do lençol freático, como se verificou para o

urânio.

Algumas evidências favoreceram a possibilidade de comple

xação do urânio solúvel com compostos orgânicos , similarmente ao

sugerido previamente para o tõrio por M1EKELEY et ai. (1982) e LEI

(1984). Provavelmente, aumentos na quantidade de água de percolação

causariam elevação na quantidade de matéria orgânica em solução, e,
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consequentemente, acréscimo na concentração do urânio dissolvido .

Com a possibilidade de que o urânio e tório apresentam comportamen-

tos similares no sistema hídrico do Morro do Ferro, também tornou-

•se provável a utilização do tório como traçador natural da recarga.

Verificou-se que a variabilidade observada no teor de

urânio dissolvido nas águas subterrâneas não se mostrou restrita a-

penas a uma determinada sondagem, estando presente nos vários furos

perfurados na área, com distintas curvas de variação do nível d'ã

gua e características químicas das águas. As heterogeneidades cons

tatadas e os baixos níveis de concentração detetados nas águas ama

lisadas favorecem a possibilidade de se utilizar o urânio como tra

çador natural da recarga em aqüíferos com diferentes característi-

cas. Pretende-se que o presente trabalho forneça subsídios para a

execução de pesquisas futuras dirigidas nesse sentido.

Nas mesmas águas subterrâneas para as quais se determi

nou o teor de U solúvel, caracterizaram-se as atividades do isõ

topo U, estimando-se o grau de desequilíbrio entre esses nuclí-

deos. As razões *" U/* V encontradas estabeleceram que os desequi

líbrios observados podem ser interpretados em função do processo

de lixiviação seletiva devido os efeitos do recuo do núcleo, dupla

desintegração 8", reação de õxido-redução que converte U * para ü
234

e liberação preferencial de núcleos de U recuados que penetra-

ram nos grãos adjacentes aos portadores de urânio, quando estava se

co o espaço intergranular.

Baseando-se nas concentrações de urânio e razões U/

U determinadas nas águas subterrâneas, ilustrou-se a aplicabiH

dade do modelo de OSMOND et ai. (1974) para a dedução de proporções

de águas subterrâneas numa mistura. Selecionaram-se três furos de

sondagem para a utilização do modelo, considerando-se que dois pos

síveis sistemas de circulação de águas subterrâneas se misturariam

para formar u»r. terceiro. As estimativas indicaram que as contribui*
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fits do* aeabros na mistura seriam, de IS e 171.

Or acordo taabéa coa es dados da concentração d» urâ-

nio • razão U/~ U nas Sfuas subterrâneas, discutiu-se o «odeio

d» CQKART * CSKOXD (ISSO) para a caracterização de acumulações de

urânio. 0 aodelo aostrou-se parcialmente valido far* subsidiar as

interpretações dos resultados obtidos nas análises, falhando «o a*

tribuir u» caráter redutor MM águas.

A partir da deteraiaaçio das atividades dos i só topo*

* Tn e *" Th nas águas subterrâneas, coaparou-se o desequilíbrio

entre esses nuclídeos coa o evidenciado pelas ratões 11/ U. As

razies " Th/ Th encontradas excedera» significativamente a UKÍ

dade, caracterizando ua alto grau de fracionaaento isotopico entre

esses nuclídeos. Os resultados sugeri.-aa que os aecanisaos de ii.«

viaçio seletiva ou ejeção direta para o líquido dos núcleos recua

dos ftão são suficientes para justificar o elevado grau de desequilí

brio observado, devendo ocorrer transporte preferencial de Rn pe

Ias águas e produção do Th excedente pela sucessão de decaimento

As análises isotõpicas de urânio e tõrio efetuadas ea

aaostras de testeaunhos de sondagea executada na área de mineraliza

çio principal do Morro do Ferro fornecera» inforaações sobre a in

teraçio entre as fases liquida e sólida. Nas aaostras analisadas, a

partir da determinação das atividades dos isõtopos U. U e
2J0Th da série 4n • 2 e isótopos 228Th e 232Th da série 4n foi

possível avaliar o estado de equilíbrio radioativo dessas cadeias do

decaiaento e o grau de homogeneidade de comportamento do urânio e

tório na área da sondagem estudada.

As razões isotópicas 2**U/23*U obtidas sugerira» a e-

xistência de equilíbrio radioativo secular entre o V t o V ao

longo de praticamente todo o trecho de sondagem considerado, nío se

tendo configurado com clareza a possibilidade de comportamento geo
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químico diferencial entre esses isitopos no último milhão de anos.

As razões isotópicas Th/ Th também acusaram a

existência de equilíbrio radioativo entre o Th c o Th ao

longo de praticamente todo o trecho de sondagem considerado. Al
223

gumas amostras apresentaram-se portadoras de excesso de Th em

relação a Th, indicando a possibilidade de ocorrência de zo

nas enriquecidas de ** Ra, talvez transportado pelas águas subter

râneas.

As razões isotópicas Th/ U estabeleceram que o

urânio e tÕrio apresentam-se heterogeneamente distribuídos no de

pósito, devendo ter ocorrido comportamento geoquimico diferencial

entre esses elementos nos últimos 400 mil anos.

Finalmente, com a integração dos dados isotopicos ob

tidos nas análises das amostras dos testemunhos foi possível su-

gerir a existência de uma zona de oxidação a partir da qual ocor

reria mobilização preferencial do urânio em relação ao tõrio. Nes

sa Ljna, poderia estar ocorrendo a oxidação de pirita e, paralela

mente I formação de íons Fe + e S04 , o urânio estaria sofrendo

reiroção para as camadas adjacentes e o rádio estaria sofrendo pre

cipitação apôs reagir com uma fração dos anions SO^ produzidos.
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APÊNDICE

O EQUILÍBRIO RADIOATIVO SECULAR

O acúmulo dos produtos de decaimento em uma série

radioativa, para um número muito grande de átomos, é descrito pelo

sistema de equações diferenciais:

dn,

dn2

dt

dni * (Xi-l ni-l " xin0 dt

xini * a a t i v i ^ a d e do i-ésimo elemento da série ra

dioativa; n^ é o número de átomos desse elemento presentes no ins

tante t: e A- é a sua respectiva constante de decaimento.Uma uni

dade bastante empregada nos estudos geoquimicos para a atividade é

a desintegração por minuto (dpm).

Se o índice "o" corresponde ao estado inicial no ins

tante t * 0, assumindo n0, • 0, a integração da segunda equação

acima fornece o número de isôtopos produzidos a partir do decaimen

to radioativo de um determinado "pai":

o
xini r i

n2 - _L_i expt-Ajt) - exp(-x2t) (A.2)
X2 " x l L J

No caso em que x2 >> ^ e se o sistema ex is te há

muito tempo (t -» °»), obtém-se que dn2/dt « 0.Nessas condições, o

conjunto de equações diferenciais (A.l) será estacionário, de ma

neira que o número de átomos que decaem por unidade de tempo terna

-se igual ao número de átomos formados no mesmo intervalo de tempo.

Esta situação ocorre num sistema fechado para os membros de uma sé
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rie radioativa natural, constituindo o estado de Equilíbrio Radio

ativo Secular» também expresso por:

Xlnl " X2n2

Como as A's dos "pais" das séries radioativas naturais são extre

ma men te nenores que as de seus "filhos", podem ser obtidas solu-

ções gráficas para a determinação do tempo a fim de que os nuclí

deos de cada série atinjam o equilíbrio radioativo com seus "pais".

Efetua-se i s to a partir da equação da razão de atividade do nuclí

deo "filho" em relação à atividade do nuclídeo "pai", em função do

tempo, i s to é:

-£-| ' 1 - exp(-A2t) (A.4)

» 232

Na série do Th, os produtos de decaimento apresen

tam meia-vida curta e o equilíbrio nos sistemas naturais é atingi

do rapidamente. A curva de recuperação do equilíbrio do filho de
228vida mais longa, o Ra (meia-vida • 6,7 anos), mostra que ele se

verifica praticamente depois de 40 anos, Como o segundo filho de
228meia-vida mais longa, o Th (meia-vida * 1,90 anos) recupera o

228equilíbrio com o Ra em cerca de 5 anos, considera-se que 45

anos é o tempo máximo para o restabelecimento do equilíbrio radio

ativo secular em toda a sér ie , num sistema fechado. A influência

de abertura episódica de um sistema para qualquer membro é rápida

mente cancelada e as condições de equilíbrio prevalecem nos ambien

tes naturais.

.» 238 «•

Na série do U, a presença dos isõtopos de longa

meia-vida U, Th e Ra faz com que o restabelecimento do

equilíbrio radioativo secular através da série seja um longo pro

cesso, Além disso, a natureza química diferente dos membros inter-

mediários de longa meia-vida aumenta a possibilidade de fraciona
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mento químico na natureza e, neste caso, urna remoção episódica de

qualquer membro de longa meia-vida produz condições de desequil í

brio de grande duração.

No caso do estabelecimento do equi l íbrio entre o U

e o U, a equação (A.4) se mantém válida pois ^758 <K *234

sub-índices 238 e 234 referem-se,respectivamente,ao238u

ficando-se que depois de cerca de 1 milhão de anos ocorre o equilí

rio
23*

brio entre esses isótopos. Já o Th atinge o equilíbrio com U

U depois de cerca de 400 mil anos (ADAMS * GASPARINI, 1970).

Quanto ao isõtopo art i f ic ial U, observa-se que a
232

constante de decaimento *232 **° ^ n*° * »uito menor que *228

do Th e para se encontrar uma solução gráfica para a determina-

ção do tempo de ocorrência do equi l íbrio entre esses i sótopos , não

se deve u t i l i z a r a expressão (A.4). Lembram

a part ir da equação (A.2) pode-se escrever:

se deve u t i l i z a r a expressão (A.4). Lembrando que n^ * nj exp(-A t)%

Z28Th X232
232U *228 " A232

1 - exp - (X228 - X 2 3 2 ) t (A.5))tl (A.!

-»2« 232
A variação da razão * Th/ U em função do tempo

mostra que o equilíbrio entre esses nuclídeos ocorre depois de cer

ca de 12 anos.
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APÊNDICE B

MECANISMOS DO FRACIONAMENTO ISOTCÍPICO ENTRE 2 3 4U E 2 3 8Ü

Vários pesquisadores sugeriram as primeiras teorias

acerca do mecanismo de formação do desequilíbrio entre as ativida

des de 2 5 4U e 238U. dentre os quais citam-se CHERDYNTSEV et ai.

{195$, 1961, 1963), STARIK et ai. (1958), CHALOV (1959). ROSHOLT

et ai. (1963, 196S, 1966), DOOLEY et ai. (1966) e CHALOV et ai.

(1964, 19?o). A síntese destas teorias permite explicar o mecanis

no do desequilíbrio sob os efeitos do recuo do núcleo, dupla desin

tegração 8~ e reação de Óxido-redução.

Considerando uma rocha que contém os isõtopos de ura

nio sob a forma tetravalente, a energia de recuo no momento da emis
238 -

são °t do U é de 70.000 eV, muito maior que a necessária para

ionizar o urânio (4eV) ou para romper sua ligação química (lOeV) .

O efeito do recuo devido a emissão a e as afinidades químicas di

ferentes do urânio e seus "filhos" intermediários, Th e Pa,

facilitariam o rompimento das ligações químicas do núcleo recuado,

que permaneceria momentaneamente em estado químico descombinado ,

como uma partícula carregada no retículo cristalino do mineral. En

tão, o núcleo liberaria elétrons e, exceto em ambientes altamente
234redutores, a recombinação química do ü favorecçria o estado oxida

234 2* 234
do na forma U02 . antes que os átomos de U retornassem ao es_

4 +tado original U . Por ocasião da dupla emissão beta, seria pouco

provável a ocorrência de recuo devido a pequena energia, massa e

carga das partículas g~. Tendo em vista esses fatores e mais a

reação de õxido-redução representada no item 1.3, ao percolar a fa
234se sólida, a água transportaria preferencialmente o U em estado

oxidado ao invés do U.

Os autores citados discutiram o mecanismo do fracio

namento de U em relação a U, com base na natureza físico-

química do recuo alfa nos retículos minerais. Em experimentos de
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laboratório» CHALOV « MERKULOVA (1969) lixiviaram rochas ígneas

nlo alteradas, encontrando para as soluções valores de até 1.3 pa

ra a razão U/ U. Os mesmos autores tanbém mostraram que em

algumas amostras de minerais de urânio, a lixiviação de U é

favorecida em relação %a de ü .Esses resultados levaram KIGOSHI

(1971) a sugerir a existência de outros mecanismos além da dissolu
234çio seletiva de U para interpretar um estado de desequilíbrio

entre U e U com valores observados como 3 ou 4.

KIGOSHI (1971) observou o acréscimo de Th na fase

líquida de um sistema consistindo de 50g de zircão finamente pulve

rizado (U « 360ppm e Th * 131ppm) e solução de ácido nítrico diluí

do ou carbonato de sódio. A quantidade de urânio lixiviado depen

deu da natureza da solução e do tempo de acumulação, ao passo que

as razões 2 3 4U/ 2 3 8U e Z 3 OTh/ 2 3 4ü permaneceram praticamente cons
234

tantes (1,2 e 0,8, respectivamente). O excesso do Th dissolvi-

do em solução dependeu da densidade e teor de urânio no silicato ,

do tempo de permanência da fase líquida em contato com a superfí-

cie do silicato e independeu da natureza da solução.Este excesso

não foi atribuído aos efeitos físico-químicos e sim â expulsão de

núcleos de Th através da interface sólido-líquido, devido ao re
234 234

cuo a; os decaimentos posteriores do Th enriqueceriam em U

as soluções vizinhas aos minerais de urânio,independentemente de

qualquer processo de lixiviação.

Evidência adicional ã proposição de KIGOSHI(1971)foi

fornecida por FLEISCHER t RAABE (1978) ao empregarem detetor de

quartzo de alta pureza, mantido no vácuo, e mieroesferas de PuO2

de diferentes atividades distanciadas de 0,4Smm. O sistema deteta
235 239

va núcleos de U ejetados a partir do decaimento a do Pu. Os

resultados mostraram que os núcleos que recuam são ejetados para o

vácuo ef nos sistemas naturais, se os cristais nas rochas são circun -

dados por líquido, o núcleo recuado se dirige para esse meio, adquirin

do mobilidade. A analogia com os sistemas naturais é possível, pois ,
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o Pu possui parâmetros físicos semelhantes aos do U e seu fi

lho. o 55U. tea o mesmo comportamento químico do 2 3 tU e 2J4U.

FLEISCHER (1980) apresentou evidências para outro mo

dele interpretative do fracionamento entre U e U. Empregando

película de PuO2, o autor implantou núcleos de ** *U em alguns mine

rai*. isto é, quartzo, ortoclísio. moscovita e obsidiana. As anos

iras com os núcleos ieplantados foram separadamente expostas a di

f crentes soluções que podia» liberá-los e tanto o mineral quanto o

resíduo seco da solução foras expostos a neutrons térmicos para

fissão dos núcleos de U e determinação dos traços induzidos. Os

resultados indicara» que ocorreu a liberação de altas taxas de ato

mos de ^ U recuados, independendo da natureza da solução. Em con
234 -

tiições naturais, núcleos de Th ejetados penetrariam nos grios
234adjacentes, produzindo "traços" de recuo a e decaindo para U.

A passages de soluções naturais intergranulares causaria a remoção

químice do núcleo recuado de onde se posicionou. O modelo seria vã

lido nas situações em que estivesse seco o espaço intergranular <H»

rante o decaimento do " U.

FLEISCHER (1932a) completou os estudos deste último

stcdelo, analisando cinco diferentes sólidos: um cristal isolante ,

um cristal semicondutor, um metal, um vidro e uai plástico, Nas so

luções que lixivia ram esses materiais t3nbém notou a presença de

átomos de '" 3V implantados nos sólidos por recuo a.

FLEISCHER (1982b) apresentou com mais detalhes a

técnica experimental empregada, aplicando-a a minerais principais

e acessórios (quartzo, diopsídio, ortoclásio, apatita,esfênio,obs£

diana e moscovita) e discutindo uma possível distinção entre os e-

feito3 da ejeção direta dos núcleos recuados em relação aos da li

xiviaçâo seletiva dos núcleo* que produziram "traços" de recuo a .

Os resultados obtidos indicaram que os minerais principais e aces-

sórios apresentam efeitos de lixiviaçâo preferencial dos núcleos
214de * U que penetraram nos grãos adjacentes e, no caso da presen-
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ça de urânio nos Minerais acessórios, ocorreria ejeção dos núcleos

recuados para a fase najoritãria circundante, de onde seriam lixî

viados» 0 tempo durante o qual a rccha ou solo permanecem, em conta

to coa a £<jua constitui fator importante para distinguir a fração

de desequilíbrio observado que seria atribuída â lixiviação ao in-

vis da ejeção direta por recuo alfa. Se os grios desses materiais

continuamente e«tão úmidos, ocorreria predominância da ejeção dire

ta por recuo c se apenas ocasionalnente estão expostos I água,a H

xiviaçio seria o efeito primário.

-199-



APENPICF. C

METODOLOGIA DA EXTRAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO

Os isótopos de urânio e torio de intresse no presen-

te trabalho são emissores de partículas alfa. Essas partículas

são facilmente absorvidas pela matéria e porisso existe a neces_

sidade de preparação de fontes extremamente finas. Além disso, as

energias de alguns descendentes das duas séries são próximas e se

hão ocorrer a separação do urânio e tório, o pico do Th inter
234

fere no do U. Por estas razoes, torna-se necessária a realiza

ção do tratamento químico das amostras, envolvendo várias etapas

desde a separação dos elementos interferentes até a preparação de

discos homogêneos contendo o material extraído.

Inúmeros autores descreveram a metodologia de extra-

ção do urânio em águas, dentre os quais citam-se MOORE S SACKETT

(1964), LAL et ai. (1964), KOIDE ê GOLDBERG(1965), BLANCHARD

(1965), MIYAKE et ai. (1966), MOORE (1967), EDWARDS (1968),

OSMOND et ai.(1968 e 1974),VAN S LALOU (1969), SZY et ai. (1971),

VAN (1973), KRONFELD S ADAMS (1974), VESELSKY (1974), KORKISCH &

GÕDL (1974), KRONFELD et ai. (1975), OSMOND i COWART (1976 e 1981),

MOREIRA-NORDEMANN (1977e 1980), GOMES (1978), COWART i OSMOND

(1980), BONOTTO (1982) e BONOTTO & FUJIMORI (1984).

Diversos pesquisadores se referiram ao procedimento

de extração do urânio e tõrio em amostras sólidas, dentre os quais

citam-se GOLDBERG S KOIDE (1962) , BROECKER (1963), OSMOND et ai.

(1965) , KU (1965) , KAUFMAN ê BROECKER(1965),HANSEN( 1965), KU

3 BROECKER (1967), SCOTT(1968), CHURCH <S BERNAT(1972), KOIDE et

al.(1973\ALLEGRE <S CONDOMINES(1976) .CONDOMINES et ai. (1981) ,
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OSMOND â COWART (1981), HAAS et a i . (1981). BENNETT et ai . (1982) ,

THIEL et a i . (1983), JOSH1 et a i . (1983). NEWMAN et a i . (1984),

MICHEL (1984), CARL S MEYER (1984) e THOMPSON et a i . (1973).

Outros autores descreveram a técnica de extração do

tôrio ea águas, dentre as quais citam-se KOCZY et a i . (19S7), SA-

CKETT et a i . ( iy58) , SOMAYAJULU S GOLDBERG (1966), MOORE (1969).

KAUFMAN (1969). BHAT et a i . (1969), KRISHNASWAMI et a i . (1972),

BROECKER et a i . (1973), AMIN et a i . (1974), MATSÜMOTO (1975) t

KNAÜSS et a i . (1978) . Li et a i . (1979).MINAGAWA i TSUNOGAI (1980),

MCORE (193D.NOZAKI et a i . (1981) , KAUFMAN et ai .(1981) .EISENBUD et

a i . (1982a), MIEKPLEY et a i . (1982) e LEI (1984).

No presente trabalho, as metodologias empregadas

se basearam nas descrições anal í t icas inseridas em vários artigos

acima referidos, e as etapas envolvidas serão apresentadas a se-

guir.

C l - Extração de urânio das águas

C . l . l - Amostras de 1982 e 1983

Submeteram-se as amostras coletadascm dezembro de

1982, maio de 1983, setembro de 1983 e dezembro de 1983 ao proce-

dimento anal í t ico de extração de urânio e deposição em disco de

aço inoxidável. Descrições pormenorizadns acerca das etapas envo^

vic'as são apresentadas por VAN (1973), OSMOXD £ COWART (1976), M0-

PÊIRA-NORDEMANN (1977), GOMES (1978) e BONOTTO (1982), referidas

a seguir.

1 - Filtragem qualitativa do volume coletado para

a eliminação de partículas maiores e matéria orgânica em su£

pensão.

2 - Filtragem em membrana de 0,45um da Millipore

Corp., definindo o urânio "solúvel" como o presente no meio lfqui
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do após passar por esse filtro. Efetuou-se a filtragem sob vácuo,

colocando-se uma unidade de 4 7 mm de diâmetro sobre a superfície

porosa de um suporte de vidro, acoplado a um funil de 300 ml por

presilha de alumínio anodizado.

3 - Acidificaçio da amostra com 100 ml de ácido cio

rídrico para evitar a precipitação de ferro e retenção de ura

nio nas paredes do recipiente.

2^2 77H

4 - Adição de 2i)0yl da mistura de ü- Th em

equilíbrio radioativo, que constitui o "spike" de atividade conhe

cida (item 4.3).

5 - Eliminação do CO2 dissolvido para impedir a foj[

mação de complexos solúveis que poderiam deter a coprecipitaçao

de urânio.

6 - Adição de lg de cloreto férrico dissolvido em

HC1 8N.

7 - Adição de 200 ml de hidróxido de amônio para e

levar o pH da solução até 13. Nesse pH se verifica a precipitação

do hidróxido férrico, o mesmo não ocorrendo para alguns complexos

de alumínio indesejáveis na fase final de deposição de urânio.0 hi

dróxido férrico flocula-se rapidamente de uma solução supersatura-

da, arrastando o urânio e tório em sua precipitação.

8 - Decantação da solução durante várias horas.

9 - Filtragem da solução por meio de papel 589 da

Schleicher * Schull ($ = 12Smm) para a recuperação da fração sóli

da.

10 - Dissolução da fase retida no papel de filtro com

HC1 8N.

11 - Extração do ferro presente na solução por inter

médio de éter ísopropílico. 0 solvente orgânico entra em contato

com a fase inorgânica e o ferro transfere-se para a fase etérea ,

-202-



apôs vigorosa agitação. O urânio e tório permanece* na fase inor

ginica, es «cio de HC1 8N.

12 - Passage» da soluçio contendo urânio e tôrio em

coluna coa resina trocadora de ânions, Rexyn 201 da Fisher Scien

tific Company, de porosidade média e capacidade total de troca de

1,4 meq/ml. A resina é fortemente básica, está sob a forma iônica

0H~ e possui coao grupo ativo o radical R^N . A coluna utilizada

possui In de altura, 12mm de diâmetro, pode receber um volume de

500 « l e a velocidade de escoamento da solução contendo urânio é

de 20 gotas por «imito. Para a passage* da soluçio, acidificou-se

previamente a resina COK 50 «1 de HC1 8N, condição em que retém o

urânio e ferro residual, deixando passar os alçalino-terrosos e o

tório. Conforme VAN (1973). a resina retém o UO2C12 e (U02Cl3)~não

fixando o ThCl 3.

13 - Eluição do urânio e Fe retidos na coluna por

intermédio de um volume de HC1 0.1N no mínimo igual a 7 vezes o

volume da resina.

14 - Evaporação da solução até secagem.

15 - Dissolução do resíduo seco em 10ml de HC1 8N.

16 - Extração do ferro residual com éter isopropí-

lico, permanecendo o urânio em meio de HC1 8N,

17 - Evaporação até secagem da fase inorgânica con

tendo urânio.

18 - Dissolução do resíduo seco em 6 ml de solução

de ácido nítrico 2N saturada com nitrato de alumínio previamente

purificado com éter dietílico. Transferência da solução para funil

de separação de 20 ml.

19 - Adição de 6 ml de acetato de etila ao funil de

separação. Após agitação e mistura das frações, o urânio transfere

-se para a fase orgânica, sendo eliminada a fase inorgânica .
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20 - Adiçio de 6 ai d* Água destilada «o funil 4*

separação contendo acetato de etila coa urinio. Após agitação e

Mistura das frações, o urânio transfere-se para a fase inorgânica,

sendo eliminada a fase orgânica.

21 - Evaporação da fração aquosa portadora de urâ-

nio, até conpleta secagea.

22 - Dissolução do resíduo seco ea 2 •! de solução

de HNOj 0.1N ajustada para pH entre 3 e 4; transferência a funil

de separação de 2ô ai.

23 - Adição de 2 ai de solução 0.4M de Tenoil Tri-

Fluoraceton (TTA) diluído ea benzeno* após agitação e aistura das

frações, o urânio transfere-se para a fase orgânica, sendo eliaina

da a fase inorgânica.

24 - Deposição da solução orgânica contendo urânio

sobre disco de aço inoxidável. Para isto, colocou-se o disco (36aa

de diâaetro e laa de espessura) sobre cilindro de Iatão preenchido

internamente coa teflon e apoiado ea placa aquecedora a 70°C. Eva-

porou-se gota a gota sobre o disco aquecido a solução contendo o

urânio extraído. Devido ãs características do cilindro, formam-se

gradientes de temperatura no disco, que aantéa as gotas deposita

das eu sua região central . 0 TTA evapora-se rapidaaente, deixando

uaa canada delgada no disco.

25 - Introdução do disco ea aufla a 500°C, durante

cerca de 30 minutos; o aaterial orgânico absorvedor das partículas

alfa € eliminado, foraando-se uma caaada fina e aderente de oxido

de urânio, de boa qualidade para espectrontetria alfa.

C.1.2 - Amostras de 1085 e 1986

Por ocasião da análise dessas amostras, algumas modi,

ficações foram introduzidas na técnica descrita no item anterior,

suprimindo-se algumas etapas e invertendo-se a posição relativa de
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outras. 0 procedimento levemente modificada malharem o rendimento

químico das análises, sendo apresentada a seguir.

1 - Filtragem sob pressão através de filtro de 0,45

um da Millipore Corp., cem 142 mm de diâmetro. Empregou-se bomba

peristáltica modelo T-e5 da Sigmamo tor Co.. Niddleport. N. Y.

(USA), iastalada cm laboratório de campe mantido ma cidade de Po

ços de Caldas pela CHEN e Instituto de Biofísica da UFftJ.

2 - Acidificação da amestra com ácido clorídrico ,

diminuindo o pH para 1,0.

3 - Evaporação da amestra até o volume de 1000 ml.

4 - Adição de 200 u 1 do traçador 2 5 2Ü - 22tTli.

5 - Adição de 100 mg de cloreto férrico dissolvido

em MCI SN.

6 - Adição de 150 ml de hidróxido de amõnio. elevam

do o pH da solução para 13. Nessas condições, o hidróxido férrico

precipita,arrastando o urânio e outros elementos.

7 - Decantação da solução durante várias horas.

I - Recuperação do precipitado por meio de filtragem

em papel quantitativo SS9 .

9 - Calcinagem do papel de filtro em mufla a 4S0°C.

10 - Dissolução do resíduo em HC1 SN.

11 - Filtragem da solução em papel qualitativo para

eliminação da cinza residual.

12 - Lavagem do papel de filtro com HC1 »N.

13 - Passagem da solução em resina trocadora de £-

nions, previamente acidificada coin HC1 SN, que retém o urânio e

ferro.

14 - Eluição do urânio e ferro COR 200 ml de HC1

O,1N.
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15 - Evaporação da solução até secagem.

16 - Diluição do resíduo seco com 20 ml de HC1 8N.

17 - extração do ferro com éter isopropílico por

três vezes.

18 - Evaporação até secagem da fase inorgânica con

tendo urânio.

19 - Dissolução do resíduo seco em 5 ml de água de-

ionisada.

20 - Evaporação da solução até secagem.

21 - Repetição do processo até o pH da solução atin

gir o valor de 3 a 4,

22 - Dissolução do resíduo seco em 2 ml de HNOj

0.1N diluído para pH entre 3 e 4.

23 - Extração do urânio por meio de 2 ml de solução

0,4 M de TTA diluído em benzeno.

24 - Deposição da solução orgânica em disco de aço

inoxidável,

25 - Introdução do disco em mufla a 500°C, durante

cerca de 30 minutos.

C,2 - Extração do tõrio das águas

Submeteram-se as amostras provenientes das campa-

nhas de coleta de dezembro de 1982, março de 1983 e setembro de

1983 ao procedimento analítico de extração de tõrio e deposição

em disco de aço inoxidável.

Ao volume coletado e filtrado, aplicou-se a metodo-

logia de extração de urânio até o passo 12 do item C.l.l, passa-

gem em resina trocadora de ânions; na série de amostras coletadas

em setembro de 1983 e destinadas â determinação da razão isotõpi^
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ca 228Th/232Th, não se adicionou o traçador 2 3 2U - 2 2 8Th no início

do procedimento de extração.

0 volume de solução contendo tório, em meio de HC1

8N, depois de passar através da coluna de resina aniônica sofreu o

tratamento químico descrito a seguir.

1 - Evaporação até secagem.

2 - Diluição do resíduo seco com 4 ml de água desti

laça.

3 - Adição de 4 ml de ácido intrico.

4 - Adição de água destilada até completar o volume

de 50 ml.

5 - Adição de cerca de 6 a 8 ml de hidróxido de amô-

nio, até a solução atingir o pH 8,0.

6 - Aquecimento Ua solução até atingir o ponto de e-

buliçâo. Permanência nesse estado durante 2 minutos e repouso por

unas duas horas. Nessas condições, sob a forma de hidróxidos,ocor

re a precipitação do Al e Th da solução que passou pela resina.

7 - Filtrag&m da solução através de papel 589 da

Schleicher 5 Schilli ($ » 12S mm) para a recuperação do precipita-

do.

8 - Para a remoção do Al, lavagem da fração sólida

retida no papel de filtro com 100 ml de solução aquecida de

NaOH 3N.

9 - Lavagem da fração solida residual no papel de

filtro com 100 ml de água destilada quente, para a remoção de re-

síduos do NaOK 3N adicionado. Mesmo após essa lavagem, permanece

no papel de filtro o precipitado contendo Th.

10 - Dissolução do resíduo contendo Th com 100 ml de

tf Cl 4N aquecido.

11 - Passagem da solução contendo tório em resina tro
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cadoTa de cations, AG-SOW-XIí> da Bio-Rad Laboratories. A resina

possui forma hidrogenionica H, sua poros idade varia de 200 a

430 uesh e está introduzida eir- coluna similar â portadora da re

sina anionica. Fará a passagem Ja solução, acidificação prévia

da resina com 50 ml de HC1-4N, condição em que retém o tório, se

parando-o do alumínio residual.

12 - Eluiçâo do tório retido na resina por interne

dio de 12b ml de ácido oxálico 0,75M.

15 - Adição à solução contendo tório de 12S ml da

mistura de ácido perclôrico e ácido nítrico na proporção de 1:1.

Essa mistura processa a decomposição do ácido oxálico, de acor-

do com as reações:

3H2f204 + 2HNO3 » 4H2O + 2N0 •• 6CO2

H2C2°4 * H C 1 0 4 — * HCIO3 • H20 +2CO2

14 - Dissolução do resíduo seco em 2 ml de HNO3

Ü,1N ajustaüo para pH entre 3 e 4 e transferência a funil üe se-

paração de 20 ml.

25 - Adição de 2 ml da solução 0,4M de TTA diluído

em bcnzeno ao funil de separação. Após agitação e mistura das

frações, o tório transfere-se para a fase orgânica, sendo elinri

nada a fase inorgânica.

16 - Deposição da solução orgânica contendo tório

sobre disco de aço inoxidável, de maneira similar â executada pa

ra o urânio.

17 - Introdução do disco em mufla a 50Q°C, durante

cerca de 3ü minutos.

C.3 - Extração de urânio e tório dos testenunhos de SR-5

Para a obtenção dos dados isotópicos de urânio e
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tôrio ncs sedimentos de SR-5, efetuou-se ataque químico sobre

quantidade de material compreendida entre 470 e 530 mg.

Introduziu-se cada amostra em "autoclave" consis-

tindo de cilindro de teflon inserido en cilindro de latão.a fim

de se processar a solubilizaçao do material. Depois de se ume

decer a amostra com água destilada, para o ataque dos silicatos,

adicionou-se 5 ml de ácido fluorídrico; para a oxidação da mate

ria orgânica, colocou-se 3 ml de ácido perclõrico e, para a dis

solução dos minerais toríferos, juntou-se 4 ml de ácido nítrico.

Nas amostras destinadas ã análise isotópica de urânio e deternri

nação da atividade do Th, adicionou-se "spike" nesta etapa do

processo de ataque, o mesmo não ocorrendo para aquelas destina_

das 2 analise da razão 228Th/232Th.

Após vedação, deixou-se a "autoclave" em estufa

entre 100 e 120°C, durante cerca de 12 horas, tendo ocorrido a

dissolução da fração sólida. Então, a solução foi transferida a

bequer de teflon, aquecida, evaporada até secagem e nos casos

onde se observou a presença de resíduo não atacado, adicionou-se

novamente a mistura de HF,HC1O^ e HNO3,repetindo-se o processo

ate a sua dissolução total. Encerrou-se o ataque com dissolução

do resíduo seco por HC1 SN, num volume de 50 a 100 ml.

A solução obtida, adicionou-se 10 ml de hidróxido

de amõnio, ocorrendo a precipitação do ferro natural da amostra

juntamente com o urânio e tório presentes. A seguir, recuperou-

se o precipitado por filtragem em papel 589 da Schleicher &

üSchüll (0 « 225 mm) e dissolveu-se em HC1 8N a fase retida no

papel de filtro. Então, o tratamento químico prosseguiu de a-

cordo coma metodologia descrita para as águas, a partir do past

so 11 do item C.I.I, isto é, extração de ferro com éter isopro-

pílico. No caso da obtenção dos dados isotopicos de urânio, o

processo teve seqüência desde o passo 13 do item C.l.l; no caso
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da obtenção dos dados isotõpicos de tório, para as anostrás coa

e sen "spike" , o processo interrompeu no passo 13 do item

C.l.l e prosseguiu a partir do passo 1 do item C.2.
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APÊNDICE

ESPECTROMETRIA ALFA

A determinação espectrométrica das energias das par

tículas alfa emitidas por uma fonte radioativa permite conhecer

os emissores et contidos na fonte* Ressalta-se que a absorção deŝ

sas partículas em qualquer camada da fonte estudada (auto-absor-

ção) não é um efeito negligenciãvel, exigindo-se sempre que ela

possua espessura extremamente reduzida após as separações quími-

cas prolongadas.

Para a determinação das atividades de interesse na

pesquisa submeteram-se os discos preparados ã técnica de espectro

netria alfa. Empregou-se detetor de estado sólido para a espectro

metria nuclear, que apresenta resolução espectroscôpica superior

em relação a de outros tipos de detetores, conforme se referiram

ANDERSON (1961), SHEEN (1962).MILLER et ai.(1962), GOULDING(1964),

WALTER & BOSHART (1966), HOLLANDER S PERLMAN (1966) e EDWARDS

(1968). Além de melhor resolução, outras vantagens que esse dete

tor oferece em relação aos de cintilação e a gás residem no tamanho,

portatibilidade, estabilidade, rápida resposta, eliminação da

necessidade de altas voltagens de polarização e baixa taxa de con

tagem do fundo radioativo.

D.l - Princípio de funcionamento do detetor

0 detetor semicondutor ê constituído por um cristal

de silício do tipo N, criando-se nas vizinhanças da superfície do

cristal uma junção abrupta, a barreira de superfície.

Para a espectrometria alfa dos discos preparados ,

utilizou-se o detetor de barreira de superfície Se 5i(Au)da ORTEC,

Mod, BA-026-45G-300, que apresenta 450 mm de área ativa e 300 »m
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de profundidade de deplexão. Os contatos elétricos do detetor

sio efetuados por uaa fina película de ouro e uaa placa de alua

nio. conectadas a> partes externas das casadas P t K , respectiva-

«ente.

Quando a junção PM é* polarizada rev?rsaaente.nenhua

par elétron*lacuna é fornauo na região da junção e a corrente

ê fortemente liaitada devido o aumento da barreira de potencial.

EM condições de operação, o detetor é colocado en

tre ctois eletrodos ligados a una fonte de tensão (polarização re

versa) por in te médio de um resistor de carga R. Quando a partfcu

Ia » atinge o detetor, ela ultrapassa a casada sensível tipo P ,

perde sua energia na canada mais espessa tipo N, criando pares

elétrons-lacunas. Sob a ação do caapo elétrico intenso existente

mi zona deserta, us portadores livres liberados se dirige* em di_

reçlo a um ou outro eletrodo, segundo sua natureza. Con isso,cria

se nos termineis do resistor R un impulso elétrico de amplitude

proporcional ã energia perdida pela partícula na porção sensível

do detetor. Na figura D.1 ilustra-se esquematicanente a operação

do detetor de barreira de superfície.
PRÉ-AMPLIFICÀDOR

R

Depósito de ouro

Disco de silício

Partícula
ionizante

Profundidade da
zona deserta

Espessura total
do disco de Si

Montagem isolante em cerâmica

Diâmetro efetivo corres- j
pondente à região ativa j
do detetor j

epósito de alumínio

Figura D.l - Esquoma do p^insípio de funcionamento do detetor ce-
ciconditor âe barreira de superfície. Segundo CRTEC.
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&.2 - Sistea» de deteçio

Para o funcionamento do sistema espectronétrico, o

detetor opera sob condições de vácuo, instalado eu casara de for

•ato cilíndrico COB as seguintes características: espessura da p£

rede • 6 M , altura * 14 cm,diâmetro interno * 10 cm, base quadra

da cos 34 cm de lado, espessura da base * 2 cm. A câmara possui

duas saídas distanciadas de 90°, para permitir conexões a vacuô-

metro e bomba de vácuo. A tampa do cilindro possui abertura com

rosca p*ra instalação do conector BNC-Microdot e um porta-amostra

destinado aos discos com o material radioativo a ser analisado.

Mantém-ss a saída PNC do detetor em ligaçio direta

cos um pré-aaplificador, para deteção dos pulsos negativos prove

nientes dos pares elétrons-lacunas criados pelas partículas oi que

atinges a junçãc PN do diodo. 0 impulso elétrico obtido sobre o

resistor tie carga é pequeno, e, porisso, o pré-amplificador é u»

elemento crítico em todo o sistema de contagem, devendo possuir

grande sensibilidade, baixo ruído de fundo e grande estabilidade.

Para a execução da« medidas, empregou-se o pré-amplificador 109A

da ORTEC.

Polariza-se o detetor através de tensão positiva de

130V, aplicada de maneira gradual, em incrementos de 20V, para

afastar da extremidade da junção impurezas ionizáveis que lhe

causariam instabilidade. Evitou-se aplicar polarização quando o

dispositivo estava exposto ã região de pressão entre 1 e 0,05

Torr, onde o problema de ruptura superficial em isolantes é acen

tuado (ORTEC).

Após o estágio de pré-amplificação, os pulsos são

amplificados por um determinado fator de ganho, apresentando a_l

turas variáveis que dependem da energia associada às partículas a

e sendo analisados por um multicanal que efetua a separação de
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acordo com suas alturas. 0 analisador rmtlticanal possui un conver

sor analôgico-digital que transforma a altura do pulso recebido

num "t rem" de pulsos, determinando o número do canal onde o sinal

deve ser registrado. Esses s ina is são contados e a informação c

armazenada em uma unidade que passa a conter o nümer» <ie conta-

gens realizadas por canal. A saída Hos dados armazenados pode ser

obtida na forma d i g i t a l , via iupressora t e l e t ipo , ou gráfica, via

registrador X-Y.

A figura D.2 consiste eu» diagrama de bloco do ar-

ranjo experimental uti l izado para o sistema de espectrometria a^

fa instalado no Departamento de Geofísica do Inst ituto Astronômi-

co e Geofísico da USP. 0 vacuômetro possui um sensor que responde

a pressões <ie 2,5 a 0,001 Torr, medidas em função da quantidade de

calor conduzida pelo gás aquecido por um filamento. O elemento

sensível é uma combinação de um filamento aquecedor e jm termopar

e , com a bomba empregada, atingiram-se pressões de até 0,1 Torr.

O aroplificador pronove uma amplifícaçsio nos pulsos por um fator

de ganho 20. 0 analisador rculticanal possui 1024 canais e é de

fabricação da NORLAND. 0 t e l e t ipo fornece a saída de dados sob a

forma de algarismos com 6 d íg i to s .

D. 3 - Calibração do sistema

Calibrou-se o espectrômetro na região de energia dos

nuclfdeos de urânio (2 3 8Ü, 234U e 232U) e de tório (2 2 8Th, 230Th

e Th) por intermédio de padrão preparado no Centre de Faibles

Radioactivites, Laboratoire Mixte CNRS-CEA, Gif-sur-Yvette.França.

O padrão consiste de mistura de urânio natural e traçador U-

Th em que o U possui atividade de 54,6 dpm e o U possui

atividade de 10 dpm, conforme especif icações.

Identificaram-se os picos dos isõtopos naturais de

urânio baseando-se nos dados inseridos na Tabela 1.1; já os picos
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A- Detetor de barreira de superfície, QRTEC BA-O26-45O-3OO
B- Bomba de vácuo, Welch Scientific Co., Mod. 1402
C- Vacucmetrc Varian, RRC 804-A
D- Fonte de polarização do detetor, QRTEC 428
£- Fonte de alimentação do sistema, QRTEC 402M
p_ Pré-Àmplificador, QRTEC 109A
G- Amplificador, QRTBC 485
H- Analisador Muiticanal, Norland IT-53OO, 1024 canais ^
I- Teletipo, Teletype Corporation
J- Registrador X-Y, HP 7O34A

Figura D. 2 - Piagrama de bloco do espectrômetro alfa com detetor de barreira de superfície.



do "spike" (e respectivos "filhos") fora» identificados a partir

do diagrama ilustrado na figura 1.7.

Para o sistema espectromêtrico considerado, o tempo

de contagem foi de 4000 segundos e o espectro obtido está ilustra

do na figura D.3. A tabela D.l apresenta a calibração do espec-

trõmetro em Energia vs. Canal e a fie. D.4 representa a curva a jus

tada para esses dados pelo método dos mínimos quadrados. Nessa fi_

gura também representam-se as posições dos nuclídeos Th e Th

da série do tõrio e Th da serie do urânio. Já os picos do

212Bi, 220Rn, 216Po e 212Po, todos "filhos" do "spike", nao foram

selecionados para aparecer no espectro da figura D.3, em virtude

de serem desnecessários à obtenção dos dados de interesse.

IS0TOPO

U -

U -

U -

Th -

Ra -

Tabela

238

234

232

228

224

D.l -

CANAL

496

573

648

659

697

ENERGIA (MeV)

4,20

4,77

5,32

5,42

5,68

Calibração do espectrômetro alfa com

detetor semicondutor de barreira de

superfície.

Padrão: 238Ü(54 ,6 7 sz
dpm) • ü(10 dpm)
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Figura 3.3 - Espectrograma alfa do padrSo contendo U-238 (54,6 dpm) e U-232 (10 dpm). Tempo d* contact»:
4000 segundos.



Figura D.£ - Calibração do espectrômetro alfa com detetor de bar-
reira de superfície em Energia vs. Canal

-218-



D. 4 - Contagens num pico

Efetuou-se a determinação dos teores de urânio e tõ

rio e das razões isotõpicas de interesse neste trabalho a partir

do número de contagens detetadas nos picos do 25*U. 25*U e 2 S 2U

observados no espectrograma alfa do urânio e picos do Th, Th

e Th observados no espectrograma alfa do tõrio.

Fará um número total N de decaimentos radioativos

detetados para um certo isõtopo num intervalo de tempo t. a taxa

de contagem Tc corresponde ã razão entre N e t , isto õ.Tc * M/t.

Expressa-se Tc em contagens por minuto (cpm), contagens por hora

(cph), etc. Ao se aplicar o teorema de propagação de erros a esse

parâmetro, pode-se escrever o seu desvio padrão como o. * AT/t.

Quando aparece um pico num espectrojtrana alfa, o nu

mero total N' de contagens na região do pico, para um determina-

do tempo de deteçãc t, inclui as contagens % devido o fundo ra-

dioativo ("background),intrínseco ao sistema espectrométrico. As

contagens N no pico. atribuídas apenas â presença do material ex

traído, são encontradas pela relação N' » N - B. Aplicando-se o

teorema de propagação de erros a esta expressão, como av,« /T
7* e

ag • /$*, o desvio padrão no pico pode se escrito cono o^ * Ai*2W.

D.5 - Resolução e eficiência do detetor

A resolução de um pico, expressa em porcentagem,cor

responde ã relação entre o número de canais ã neía-altura do pico

(FWHN) e o canal de ocorrência do pico (C),isto é,R * FWHM/C. A

resolução do espectrõmetro para o pico do U ilustrado na figu

ra 3.3 S de 2? e, na região dos picos de interessa,

A faixa de c.*nai* de 40̂ ; a 730, com uma variação de 7,4J KeV/ca-

nal.
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Deteriiinou-se a e f i c i ênc i a do dete tor Ed a p a r t i r da
2 38

atividade conhecida do pico do ' U do padrão preparado na França

(54,6 dpn}. Em +000 segundos, de t e t a r a r - s e 79>i>30 t 38,21 conta

gsns no pico do *" 'U (f igura D.3) , que corresponde a 21,71* do

vnlor esperado (3640 contagens). Antes de se assumir E£ = 21»711,

confirmou-se se realmente se r ia 5,46 a relação enire as a t i v i d a -
238 232c*es dos picos do " U e U. Hfetuou-se i s to a p a r t i r da anãl i

se do espectro representado na figura D.3. Petetaram-s? ""SO^OÍ
^38t i8,21 coatagens no pico do " II, 182,60 t 13,9S contagens no pi

co do '"•"M e TS,90 í 9,17 contagens no pico do " Th. A emissio

alffl de 5.3Ú MeV ào 228Th C28%J in te r fe re na de 5,32 MeV do 232!J,

de maneira c>ue o número verdadeiro de contagens no pico de * !J é*

151,60+ 21,13. Multiplicando-se esse valor por 5,46, obtem-se

527,73 • 115,3 ̂  contagens, tjue correspondem às ver i f icadas para

o pico do I', sugerindo validade para a relação entre as a t i v i -

dates do U e U.
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-222-



Energia(MeV)

PROFUNDIDADE =1,00 metro MASSA =0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 112,67 minutos



PROFUNDIDADE =2,53 metros MASSA = 0,52 gramas TEMPO DE CONTAGEM « 356,67 minutos



PROFUNDIDADE =3,75 metros MASSA =0,48 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 49,92 minutos



Entrçio ( M t V í
PROFUNDIDADE =4,98 metros MASSA « 0,50 gramas TEMPO DE COWTAOEH - 140,70 minutos



Energlo(MeV)

PROFUNDIDADE =7,86 metros MASSA =0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM « 82,70 minutos



PROFUNDIDADE = 9,38 metros MASSA = 0,50 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 89,68 minutos



Energia (Me V)

PROFUNDIDADE = 10,63 metros MASSA = 0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 98,03 minutos



— w

PROFUNDIDADE * 11,68 metros MASSA = 0,53 granas TEMPO DE CONTAGEM = 123,80 minutos



PROFUNDIDADE = 12,88 metros MASSA * 0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM - 110,05 minutos



PROFUNDIDADE « 15,46 metros MASSA -0,47 metroa TEUPO DE CONTAGEM • 855,90 minutos



PROPUNDIPADK » 18,75 metro» MASSA - 0,53 «ramM TEMPO DI COWAOBH - 133(O8 minutot



PROFUNDIDADE =

21,15 metros

MASSA = w

0,47 gramas &
i o»

^ TEMPO DE c
CONTAGEM = o

234,75 minutos



t n e r g i a i m e v /

PROFUNDIDADE = 26,60 metros MASSA = 0 , 5 3 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 887,50 minutos



" E . 2 tt

T Ó r i c e x t r a í d o d o s t e s t e m u n h o s

d e S B - 5
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E N E R G I A (MeV)

PROFUNDIDADE =1,00 metro (sem "spike") MASSA =0,49 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 14,33 minutos
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4.0 4 . 5
Energia ( M e V )

5,0 5,5

PROFUNDIDADE =1,00 metro (com " MASSA = 0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 337,33 minutO3
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4,5 5,0

Energio(MeV)

228Th

224
Ro

5,5

PROFUNDIDADE =2,53 metros (sem "spike") MASSA =0,54 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 23,33 minutos



232

700

4,5
Energia (M e V)

PROFUNDIDADE = 2 , 5 3 m e t r o s (com " s p i k e " ) MASSA

TEMPO DE CONTAGEM * 1 3 6 3 , 3 3 m i n u t o s

5,0

0,52 gramas
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40 45

PROFUNDIDADE = 3,75 metros (sem "spike") MASSA = 0,47 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 18,67 minutos
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I

4,0 4,5 5,0
Energia (Me V)

PROPUNDIDADE = 3,75 metros (com "spike") MASSA = 0,48 gramas

TEMPO DE CONTAGEM = 375,17 minutos
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c
o
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333 ,33 minutos 2OO-

100 -

3,5 4,5
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224,

PROFUNDIDADE = 7 , 8 6 m e t r o s (sem " s p i k e " )

4,5 5,0 5.5
Energia (MeV)

MASSA = 0 , 5 1 g r a m a s TEMPO DE CONTAGEM = 3 8 , 5 m i n u t o s
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co

300 •

200 .

100 •

4.0 4,5 5,0
Energia (M e V)

5,5

PROFUNDIDADE * 7,86 metroa (com "spike") MASSA * 0,51 gramas

TEMPO DE CONTAGEM * 1071,83 minutos
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4,0 4,5
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226.

PROFUNDIDADE -9,38 metros (sem "apike") MASSA - 0,52 «rama» TEMPO DE CONTAGEM - 57,10 minuto©
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PROFUNDIDADE = 9,38 metros (com "sp ike" ) MASSA = 0,50 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 1333,33 mxnutos
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PROFUNDIDADE = 10,63 metros (sem "spike") MASSA = 0,51 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 35,83 minutos
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250

PROFUNDIDADE = 10,63

metros (com Mspike")

MASSA = 0,51 gramas "£

TEMPO DE CONTAGEM

260,17 minutos
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Energia (Me V)

PROFUNDIDADE = 11,68 metros (sem "spike") MASSA = 0,52 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 45,92 minutos



VJ1

MASSA = 0,53 gramas

TEMPO DE CONTAGEM =

539,17 minutos
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400-

PROPUNDIDADE = 11,68

metros (com "spike") g 300
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2 0 0 -
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4,0 4,5
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i
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i n n II n
4.0 4,5 5.0

Energia (MeV)

PROFUNDIDADE = 12,88 metros (sem "spike") MASSA = 0,48 gramas

5,5

TEMPO DE CONTAGEM = 93,33 minutos
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224.

Energia (MeV)

PROFUNDIDADE = 15,46 metros (sem "spike") MASSA =0,48 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 19,83 minutos



PROFUNDIDADE = 15,46 metros (com "spike")

4,5

Energia (MeV)

MASSA = 0 , 4 7 g r a m a s

5,5

TEMPO DE CONTAGEM - 1333,33 minutos
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232 Th
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PROFUNDIDADE = 18,75 metros (sem "spike")
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MASSA » 0,52 gramas TEMPO DE CONTAGEM «70,8 minutos



228

4,0 4,5 5,0
Energia (MeV)

PROFUNDIDADE = l 8 f 7 5 metros (com "spike") MASSA - 0 , 5 3 gramas

TEMPO DE CONTAGEM = 333,33 minutos
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10

232 Th

n n n n run

226 Th

ta-
Energia (MeV)

PROFUNDIDADE = 21,15 metros (sem "spike") MASSA » 0,49 gramas TEMPO DE CONTAGEM - 39,58 minutos



226,

Energ ia ( M e V )

PROFUNDIDADE = 21,15 metros (com "sp ike") MASSA - 0 , 4 7 grama» TZJIPO DE CONTAGEM - 1 0 4 6 , 6 7 minuto»



224

20 .

15 -

I O

M O

t o io

0

PROPUKDIDADE = 26,60 metros (sem "spike")

Energia (M e V)

MASSA = 0 , 5 2 gramas TEMPO DE CONTAGEM = 3 3 , 3 3 minutos
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4.0

PROFUNDIDADE = 26,60 metros (com "sp ike" )

4.if

Energia (M eV)

MASSA = 0,53 gramas

228.

5.0 5.

TEMPO DE CONTAGEM * 244,17 minuto*
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DATA DE COLETA * 22/12/82 VOLUME » 19 f 0 l i t r o * (não f i l t r a d o ) TEMPO DE CONTAGEM » 63,07 hora»
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BATA DE COLETA = 27/9/83 VOLUME = 17,6 litros (sem "spike") TEMPO DE COHTAGEII - 2Of24 hora»
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