
PATRÍCIA FREITAS PINTO

BR01B0864

INIS-BR--3801

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS GEOQUÍMICOS
ATUANTES NA MOBILIZAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS E

METAIS NA BACIA DE REJEITOS DO COMPLEXO
MÍNERO-INDUSTRIAL DE POÇOS DE CALDAS - MG -

BRASIL

Dissertação apresentada ao Curso de

Pós-Graduação em Geociências da

Universidade Federal Fluminense,

como requisito para a obtenção do

Grau de Mestre. Área de

Concentração: Geoquímica

ORIENTADOR. EDISON DAUSACKER BIDÜNE

NITERÓI - BRASIL

AGOSTO DE 1995 A/x

3 2 / 10



DISCLAIMER

Portions of this document may be
illegible in electronic image products.
Images are produced from the best

available original document



PATRICIA FREITAS PINTO

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS GEOQUIMICOS ATUANTES NA MOBILI

ZAÇAO DE R A D I O N U C L I D K O S E METAIS NA BACIA DE REJEITOS DO

COMPLEXO MÍNEKO-INDUSTRIAL DE POÇOS DE CALDAS-MG-BRASIL.

D i s s e r t a ç ã o ap re sen t ada ao Curso de Mes

t r a d o ein Geociênc ias da Univers idade Fe

deral Fluminense como requisito parcial

para obtenção do Grau de Mestre em Geo-

ciências-farea de Concentração Geoquími-

ca,«

Aprovada em agosto de 1995.

Banca Examinadora,.

Prof.Dr.Edison Dausaker Bidone - Orientador
UFF

Prof.DR. John Edmund Lewis Maddock
UFF

Prof. Dr. Eduardo Penna Franca
Biofísica/UFRJ

Niterói
22/08/1995



AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento desta dissertação de mestrado não poderia ter ocorrido sem a

participação de algumas pessoas que merecem meu especial reconhecimento:

Horst Sebastian Monken Fernandes, coordenador do Projeto "Poços de Caldas" -

IRD/CNEN, pelo caminho, desafio, orientação, confiança e amizade.

Dr. Edison Dausacker Bidone pela orientação e participação na execução deste

trabalho

Diretoria da FINEP pela oportunidade de realizar o curso de mestrado e

Fernando Nielander Ribeiro, Coordenador de Meio Ambiente, pelo apoio

Superintendência do IRD/CNEN, na pessoa atual da Dra. Eliana Amaral, pelo total

apoio no desenvolvimento deste trabalho

Urânio do Brasil, nas pessoas de Vicente Chileli, Nestor Figueiredo, Luiz Alberto

Gomieiro, Fernando Tadei por toda colaboração e atenção dispensada, e aos

técnicos do CIPC Juvenil Ribeiro e Gaudino da Conceição pela colaboração nas

coletas

Marisa Franklin, com quem iniciei o presente trabalho, pela preciosa ajuda e

amizade

Maria Luiza Godoy e aos técnicos da Divisão de Análises Ambientais/IRD pela

realização das análises de radionuclídeos e ao técnico Hernani Marchon da

Divisão de Radioecologia pela colaboração

Coordenadoria de Laboratório da Superintendência de Licenciamento e Controle

da CNEN nas pessoas de Maria Helena Tadei e Wilson Cervi pela realização de

parte das análises.



CPRM - Centro de pesquisas em Recursos Minerais pelas análises de Difração

de Raios-X

Tânia, Zulóia e Lindaura pelo auxílio na elaboração das Referências

Bibliográficas e Neide pela revisão final

Lene Holanda Veiga, Sandra Hacon, Elaine Rochedo, Marcos Cesar, Luis

Fernando C.Conti, Ivanor Sachet, Mônica Aquino e Cristiane Wanderley,

pessoas e profissionais especiais com quem tive a oportunidade de conviver no

decorrer deste trabalho

Maria Cristina Ferreira e Paulo Sérgio dos Santos, técnicos da informática - IRD,

pela colaboração

Aos amigos da FINEP, em especial Paulo, Vânia, Angela, Bira , Azambuja e

Magnavita pelo incentivo

Ao meu amigo Dado pela colaboração

Marcello pelo apoio

Aos meus pais e minha irmã, pela paciência, dedicação e carinho sempre.



SUMÁRIO

Folha de aprovação 2

Agradecimentos 3

Lista de figuras 8

Lista de tabelas 10

Resumo 12

Abstract 13

Capítulo 1 OBJETIVOS 14

Capítulo 2 INTRODUÇÃO 15

Capítulo 3 O PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS

3.1 Localização 28

3.2 Caracterização Geológica 28

3.3 Clima 30

3.4 Uso do solo 31

3.5 Uso da Água 32

Capítulo 4 O COMPLEXO MÍNERO-INDUSTRIAL DE POÇOS DE

CALDAS - CIPC

4.1 Histórico de Implantação 36

4.2 Aspectos Geológicos da Mina do Cercado 38



4.3 Processo Operacional • 39

4.3.1 Mineração 41

4.3.2 Processamento Físico 42

4.3.3 Processamento Químico 42

4.4 Gestão de Rejeitos: Geração e Tratamento 44

4.4.1 Rejeitos da Mineração 44

4.4.2 Rejeitos do Processamento Químico 45

Capítulo 5 BACIA E BARRAGEM DE REJEITOS

5.1 Histórico da Construção 47

5.2 Localização 50

5.3 Geologia da Bacia de Rejeitos 52

5.4 Geohidrologia da Bacia de Rejeitos 52

5.5 Permeabilidade do Maciço 54

5.6 Contenção dos Rejeitos e Tratamento dos Efluentes 55

5.7 Materiais Retidos na Bacia de Rejeitos 55

Capítulo 6 METODOLOGIA

6.1 Amostragem 59

6.1.1 Rejeitos 59

6.1.2 Águas 60

6.2 Tratamento das Amostras 64

6.2.1 Rejeitos 64

6.2.2 Águas 67

6.3 Determinações 67

6.3.1 Metais 67

6.3.2 Radionuclídeos 68

6.3.3 Parâmetros Físicos Químicos 69

6.4 Outras Análises 70

6.5 Tratamento dos Dados 70



Capítulo 7 RESULTADOS E DISCUSSÃO - Processos

Geoquímicos Atuantes na Bacia de Rejeitos do Complexo Mínero-

Industrial de Poços de Caldas

7.1 - Simulação - Relação Total / Móvel 72

7.2 Perfis - Lixiviação com HCI - 0,5M 75

7.3 Águas de Infiltração 86

7.4 Perfis - Lixiviação Contínua com Águas Destilada 93

7.5 Perfis - Lixiviação com H2SO4 95

7.6 Impactos operacionais 97

7.6.1 Águas Subterrâneas 97

7.6.2 Águas Superficiais 99

Capítulo 8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

8.1 Conclusões 106

8.2 Recomendações 108

Capítulo 9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 109

Capitulo 10 ANEXOS

10.1 ANEXO A - Séries de Decaimento Radioativo do 2 3 8 U e 2 3 2Th

115

10.2 ANEXO B - Evolução Geológica do Complexo Alcalino de Poços

de Caldas 117

10.3 ANEXO C - Características dos corpos mineralizados do Campo

do Cercado 119

10.4 ANEXO D - Resumo da Metodologia 121

10.5 ANEXO E - Resultados obtidos nos experimentos de lixiviação

com HCI 0,5M 122



LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Ciclo do Combustível Nuclear e quantidade de rejeitos

gerados por GW (e).a 16

Figura 3.1 - Mapa de localização do Planalto de Poços de Caldas 29

Figura 4.1 - Mapa de localização do CIPC 35

Figura 4.2 - Esquema do arranjo geral do CIPC 40

Figura 5.1 - Foto da Bacia e Barragem de Rejeitos do CIPC 48

Figura 5.2 - Esquema do Sistema de Contenção de Rejeitos do CIPC

49

Figura 5.3 - Perfil geológico do assoalho da Bacia de Rejeitos 53

Figura 6.1 - Localização dos perfis 1 e 2 e dos pontos de coleta das

águas de infiltração superficiais e profundas 61

Figura 6.2 - Figura esquemática dos pontos de coleta de água 62

Figura 7.1 - Distribuição de metais e radionuclídeos no perfil 1 77

Figura 7.2 - Distribuição de metais e radionuclídeos no perfil 2 80

Figura 7.3 - Variações na condutividade e pH nos experimentos de

lixiviação com água destilada 94



Figura 7.4 -Concentração de metais e concentração da atividade de

radionuclídeos em águas superficiais. 101

Figura 7.5 - Diagramas de Freqüência 102



LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 - Principais atividades agropecuárias da região do Planalto

de Poços de Caldas 32

Tabela 4.1 - Quantidades de materiais removidos da mina no período

de 1977 a 1988 41

Tabela 5.1 - Características gerais da Bacia e Barragem de Rejeitos

51

Tabela 5.2 - Massas Estimadas de Rejeitos Sólidos Existentes na BR

(base seca) 56

Tabela 5.3 - Composição química dos rejeitos sólidos estocados na

Bacia de Rejeitos 57

Tabela 5.4 - Atividade total dos rejeitos sólidos retidos na Bacia de

Rejeitos 58

Tabela 5.5 - Composição química e concentração de atividades das

amostras de sedimentos das bacias de decantação D1 e D2

(base seca) 58.

Tabela 7.1 - Inventário dos Metais e Radionuclídeos na Bacia de

Rejeitos (Conteúdo total e móvel) 73

Tabela 7.2 - Difração de Raios-X 83

1Ü



Tabela 7.3 - Características das águas de infiltração (3 metros de

profundidade) nos rejeitos da Bacia de Rejeitos 87

Tabela 7.4 - Resultados de pH obtidos nas águas de infiltração (50

cm) e no lago da Bacia de Rejeitos 87

Tabela 7.5 - Concentração de metais e concentraão de atividade

média de radionuclídeos em águas de infiltração (50 cm de

profundidade) e no lago da Bacia de Rejeitos 89

Tabela 7.6 -Concentração da Atividade de 2 2 6Ra; 2 2 6 Ra; 21°Pb;

238y e
 2 3 2 Th nas águas de infiltração (3m) 91

Tabela 7.7- Concentração e concentração da atividade dos

radionuclídeos nos extratos obtidos nos experimentos de lixiviação

comHCI0,5NeH2SO40,5M 95

Tabela 7.8 - Solubilidade em gramas por ml de sulfatos 97

Tabela 7.9 - Concentração da atividade de 2 2 6 Ra e 2 3 8 U em

amostras de águas subterrâneas a montante e a jusante da Bacia de

Rejeitos 98

Tabela 7.10 - Concentração da atividade do 2 2 6Ra e 2 3 8 U em águas

superficiais (Rio Soberbo) a montante e a jusante do ponto de

lançamento dos efluentes líquidos da Bacia de Rejeitos do Complexo

Mínero Industrial de Poços de Caldas 99

Tabela 7.11 - Concentrações de Ca(mg/L); Mn (mg/L); 226Ra (Bq/L) e 238U

(Bq/L) e pH na saída do lago da BR 104

l i



RESUMO

No Brasil a primeira etapa do ciclo do combustível nuclear, mineração e
beneficiamento do urânio, é realizado no Complexo Mínero-lndustrial de Poços
de Caldas - CIPC - M.G. - Brasil. A Gestão e o manejo dos rejeitos gerados nesta
etapa são importantes desafios tecnológicos. O enfoque nos processos
geoquímicos atuantes no sistema de contenção de rejeitos do CIPC, Bacia e
Barragem, caracterizam-se como uma etapa relevante quando se pensa também
no descomissionamento do Complexo.
O presente trabalho tem por objetivo contribuir para a adoção de medidas
mitigadoras com vistas ao descomissionamento do Complexo Mínero-industrial
de Poços de Caldas - CIPC - MG - Brasil através da caracterização dos
processos geoquímicos atuantes na mobilização de radionuclídeos e metais na
Bacia de Rejeitos - BR. Para tal foram realizadas duas campanhas onde foram
amostrados dois perfis e coletadas amostras de águas de infiltração da BR
(superficiais e profundas), água do lago e de drenagem da BR, bem como no
Ribeirão Soberbo, a montante e a jusante do ponto de lançamento dos efluentes
líquidos da BR. A base de dados secundários foi obtida a partir do inventário dos
materiais retidos na BR e dos programas de monitoramento ambiental e controle
de emissões realizados pelo operador (Urânio do Brasil S.A.).
A presença de minerais sulfetados e sua oxidação potencial devida à penetração
de oxigênio, assim como à composição da água presente nos rejeitos
comparados aos experimentos de lixiviação ácida realizados em laboratório com
amostras dos rejeitos, indicam que o processo de oxidação da pirita é o
mecanismo mais importante na mobilização dos metais e radionuclídeos a partir
do material disposto na BR.

0 Fe, Al, Mn, Zn, Th e 238U apresentaram concentrações maiores nas camadas
superiores dos rejeitos (até 1 metro) em relação às camadas inferiores. Dentre os
processos avaliados na retenção do 226Ra e 210Pb no interior da BR, a
coprecipitação com o Ca na forma de sulfatos, provenientes tanto do processo de
oxidação da pirita quanto dos rejeitos de beneficiamento químico do minério,
parece ser o mais importante. Dentre as espécies químicas estudadas observou-
se a contaminação do aqüífero a jusante da BR apenas por SCXf. O excesso de
Ca e SO4" encontrado no sistema sugere que processos de formação de gesso
(CaSOá.2H2O) devem estar ocorrendo na BR.

1. Poluição por rejeitos de mineração 2. Gestão ambiental
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ABSTRACT

In Brazil, the first step of nuclear fuel cycle - the mining and milling of the uranium
ore - is developed at the Uranium Mining and Milling Facilities of Poços de
Caldas, Minas Gerais state. The wastes management is a very important aspect
of the process. The understanding of the geochemical processes that occur in the
tailings dam is a key question to define a plan of action concerning the
decommissioning strategy of the facility.
The objective of the present work was to give some issues to help in the adoption
of the remedial actions concerning the decommissionning of the facility. It focused
on the characterization of the most important geochemical processes regulating
the mobilization of radionuclides and heavy metals in the tailings dam.
Two cores from the tailings dam (uncovered area) were collected. Seepage and
drainage waters were sampled, the same being true for the tailings dam lake.
Groundwater from an aquifer bellow the tailings dam and superficial waters from a
river that receives the effluents of the dam (Soberbo River) were also sampled.
Data from the mining and milling company were used to calculate the inventory of
radionuclides and heavy metals deposited in the waste dam.
The obtained results showed that pyrite oxidation is the key process in the
mobilization of radionuclides and heavy metals from the wastes. Pyrite oxidation
is a process regulated by oxygem diffusion and water. In the studie scenario it
could be shown that the process was limited to a one meter deep layer in the
uncovered part of the waste dam. Because of this, Fe, Al, Mn, Zn, Th and ?38U
showed higher concentrations in the bottom layers of the cores in relation to the
upper ones. 226Ra and 210Pb showed opposite patterns. The coprecipitation with
CaSO4 was the most relevant mechanism in both radionuclides immobilization in
the wastes. Sulfate was the only chemical species that could be assigned as a
contaminant in aquifer bellow the waste dam.
As a conclusion, the target environmental compartment in respect to radionuclide
and heavy metal pollution, caused by effluent releases from the tailings dam, will
be superficial water from Soberbo River. Pyrite oxidation is the diving force in
metal and radionuclide mobilization. Therefore, any mitigating action concerning
the permanent stabilization of the tailings in the dam should be directed toward
the limitation of oxygem diffusion in the wastes. Strategies that could be
considered to reduce the overall oxidation rate should include soil cover, water
cover, isolation and vegetation of wastes. The adoption of any of these strategies
should only be done after a cost X benefit analysis.

1. Mining wastes pollution 2. Environmental management

13



CAPITULO 1

OBJETIVOS:

• Caracterizar os processos geoquímicos atuantes na mobilização de

radionuclídeos e metais na Bacia de Rejeitos do CIPC - Complexo Mínero-

Industrial de Poços de Caldas - MG - Brasil

• Contribuir para o gerenciamento da Bacia de Rejeitos em relação à adoção de

medidas mitigadoras visando o descomissionamento do Complexo Mínero-

industrial de Poços de Caldas - CIPC.

14



CAPÍTULO 2

INTRODUÇÃO

A utilização de materiais radioativos, seja ela na agricultura, pesquisa e

desenvolvimento, medicina, indústria, bem como em todas as etapas do ciclo do

combustível nuclear, implica na geração de rejeitos radioativos. São

considerados rejeitos radioativos os materiais que contém radionuclídeos em

concentrações que excedem aquelas estabelecidas pelos órgãos regulatórios

competentes (IAEA, 1992). Particularmente, na geração de energia termonuclear,

a produção e utilização do concentrado de urânio, material físsil, envolve vários

estágios onde materiais radioativos podem ser potencialmente liberados para o

meio ambiente. A figura 2.1 resume as etapas do ciclo do combustível nuclear,

bem como apresenta a quantidade estimada dos rejeitos gerados em cada etapa

deste processo.

A geração de energia a partir da utilização de combustível nuclear iniciou-se na

década de 50. Até o final de 1991, aproximadamente 17% da eletricidade gerada

no mundo era proveniente de 420 reatores nucleares com capacidade instalada

de 327.000 MW. Estavam em construção mais 77 reatores com capacidade total

de 61.000 MW (IAEA, 1992).

15



IMINERAÇAO E]
1BENEFICIAMENT01

IDO URÂNIOl
35.000 m3/GW 16

30 m3/GW

FABRICAÇÃO DO
ELEMENTO COMBUSTIVE

REPROCESSAMENTO

20 m3/GW

••* 25 m3/GW

80 m3/GW

Rejeitos de alto nível - 4 m3/GW

-»*• Revestimento do elemento

combustível - 20 m3/GW

Rejeitos de nível intermediário-

84 m3/GW

FIG.2.1 - Ciclo do Combustível Nuclear e quantidades de rejeitos gerados por GW(e).a
(IAEA.1992)
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A primeira etapa do ciclo do combustível nuclear, mineração e beneficiamento do

urânio, é responsável pela dispersão de poluentes para o meio hídrico e

atmosférico acarretando impactos nos meios físicos, bióticos e humanos. Esta

liberação de poluentes pode ocorrer através do lançamento de efluentes líquidos

e gasosos e de processos de mobilização de metais e radionuclídeos que atuam

potencialmente, no caso de minerações a céu aberto, nas áreas da cava da mina,

pilhas de estéreis de mineração (bota-fora), pátio de estocagem de minérios,

bacia de rejeitos e áreas decapeadas (Prado, 1994).

Os rejeitos gerados e a periculosidade dos mesmos podem ser caracterizados em

função da meia-vida e das concentrações de atividades dos radionuclídeos

presentes nestes rejeitos. No processo de mineração e beneficiamento do urânio,

os rejeitos gerados são classificados pela IAEA como sendo de baixa atividade e

de meia-vida longa. Embora estes rejeitos sejam caracterizados por baixa

atividade,a presença de radionuclídeos de meia-vida longa implica no potencial

de exposição do homem à radiação por longos períodos de tempo (IAEA, 1992).

Neste caso a responsabilidade no gerenciamento destes tipos de rejeitos inclui

Sdar-se com horizontes de tempo onde as incertezas associadas às previsões

íifto muito grande. Estas incertezas são advindas do potencial de solubilidade e

|jpf)ilidade dos radionuclídeos na biosfera, de eventos geológicos, bem como do

humano no futuro (IAEA, 1992). É difícil prever como estas

afetar o comportamento dos repositórios de rejeitos ao longo do

). Watkin (1991) estimou que problemas advindos das águas de drenagem
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ácidas, oriundas dos sistemas de contenção de rejeitos podem perdurar por

centenas ou até milhares de anos.

Os rejeitos provenientes da primeira etapa do ciclo do combustível nuclear são

^caracterizados por possuírem um volume inversamente proporcional à

Ipcentração de urânio minerada. A composição química dos rejeitos gerados na

Mineração e beneficiamento do urânio consiste basicamente de materiais inertes

|%!ica, alumina,etc.) associados a resíduos químicos (ácidos ou alcalinos)

Iffovenientes do tratamento físico (britagem e moagem) e químico (extração

|$iímica) aos quais o minério é submetido. O que ocorre porém, após a

isneração e o beneficiamento do urânio, é que os radionuclídeos e os metais

Üresentes nos rejeitos encontram-se potencialmente mais disponíveis para entrar

ios ciclos ambientais (Fry, 1982).

jppm relação à composição radioativa, os rejeitos apresentam essencialmente a

Hovna composição do minério original com duas exceções, a maioria do urânio

isj extraído por tratamento químico, e uma grande área de superfície de partícula

^produzida em função do processamento físico do minério. A presença do 238y

|*de seus filhos determina a importância dos radionuclídeos que são

|P$nqialmente disponíveis para o meio ambiente e homem. Dentre os

Ís$Qnuclídeos de maior toxicidade para o homem destacam-se, na série do

t & ) . o 226Ra 0 222Rnr o 210 P b e 0 210P o (ANEXO A - Figura A-1). A série de

do 2 3 2 j n pode ser considerada em função de seu teor no minério

O A - Figura A-2), e a série de decaimento radioativo do 235u n§o é

face à sua pequena contribuição percentual na composição
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isotópica do urânio natural (0,7%), e na sua atividade específica, que é muito

baixa.

A questão dos rejeitos oriundos do ciclo do combustível nuclear consiste em um

ponto de vulnerabilidade para a indústria como um todo.Os impactos ambientais

decorrentes da mineração e do beneficiamento do urânio englobam, além dos

impactos radiológicos, os impactos decorrentes de qualquer atividade mínero-

extrativa. Muito embora a preocupação pública no que diz respeito à mineração

de urânio seja basicamente referente à exposição aos radionuclídeos, grande

impacto ambiental é derivado dos componentes não radioativos associados,

principalmente aos metais pesados, provenientes tanto da fase de mineração

quanto da fase de processamento do minério, e, ainda, na etapa de

descomissionamento da planta. Uma atenção muito grande deve ser dada na

elaboração das medidas que visam minimizar estes impactos, porque medidas de

estabilização de rejeitos podem não ser compatíveis concomitantemente para

radionuclídeos e metais (Fry, 1982).

0 estudo e o acompanhamento das experiências de outros países na produção

do concentrado de urânio, e os problemas ambientais associados a esta prática

fâo muito importantes uma vez que permitem avaliar as diversas formas de

gestão de rejeitos.

Nos Estados Unidos o manejo dos rejeitos provenientes da mineração e do

t»neficiamento do urânio ocorre de duas formas: (i) atividades de manejo em

fítios ativos,ainda em fase de operação, são de responsabilidade do setor
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privado, licenciado pela Comissão Regulatória Nuclear dos EUA ou pelos

estados, (ii) e a estabilização dos rejeitos em sítios inativos, na maioria dos casos

é de responsabilidade do Governo Federal (Groelsema, .1982). A maioria dos

sítios situa-se em regiões semi-áridas, muitos em terras montanhosas. A

abordagem empregada na estabilização das plantas é decidida caso a caso,

sempre enfocando a estabilidade dos rejeitos. Os planos de descomissionamento

são internalizados desde o início do empreendimento (Groelsema, 1982).

0 Canadá produziu mais de 20% da produção mundial de urânio, sendo 85%

exportada. A jurisdição da mineração e beneficiamento do urânio é do Governo

Federal. As minerações de urânio estão concentradas em duas regiões, no norte

de Saskatchewan e no lago Elliot, em Ontario. Cada uma das regiões tem suas

características ambientais próprias. Porém, o maior problema lá observado é

proveniente das drenagens ácidas que tendem a tornar disponível para o meio

elementos metálicos, além de resultar na impactação de espécies aquáticas. A

Iteração para o ambiente de poluentes que podem afetar a população local é

primeiramente influenciada pela composição das pilhas de rejeitos, índice de

precipitação, temperatura e velocidade do vento. A maior via de exposição a que

$s populações locais estão expostas é a hídrica (Hamel & Howieson, 1982).

0 trabalho de reabilitação dos sítios de mineração e beneficiamento do urânio é

y$alizado basicamente de duas formas: (i) seja pela revegetação da área, no

fPJMJto de reduzir a erosão ao longo dos depósitos, ajudando a estabilizar as

ifjftias fisicamente, (ii) seja pelo confinamento dos resíduos químicos em

H»QSitórios em áreas geologicamente estáveis (Hamel & Howieson, 1982).
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Na Austrália, as províncias são primariamente responsáveis pelo manejo dos

rejeitos de mineração e beneficiamento do urânio, porém a exportação é

controlada pelo governo central. Antes do início de qualquer operação de

mineração e beneficiamento do urânio, são desenvolvidos e aprovados

programas de manejo abrangendo toda a vida da operação, bem como a etapa

de descomissionamento. A maioria das minas é a céu aberto e o minério é

beneficiado em plantas localizadas próximas à cava da mina. A localização das

plantas de mineração e de beneficiamento do urânio na Austrália têm suas

especificidades. Concentram-se no norte do território, principalmente na região

do rio "Alligator". Esta região tem especial significado para os aborígenes, além

de ser uma área de grande atratividade ambiental. A maior parte da região ou é

reserva aborígene, ou parque nacional, além de fazer parte do Comitê da

Herança Mundial como patrimônio da humanidade (Fry & Morison, 1982).

Até 1980 os sítios normalmente eram abandonados após poucas medidas serem

tomadas, e as pilhas de rejeitos deixadas desestabilizadas e descobertas,

aumentando o potencial de exposição da população à radiação, e ao contínuo

ÇWigo referente a lixiviação dos metais pesados para o meio ambiente. A partir

<je 1980 esforços governamentais foram tomados no intuito de reabilitar áreas

liuneradas, objetivando reduzir significantemente a liberação de poluentes. Outra

ítea especificidades da região é que existe um deficite pluviométrico, onde a

,,|*9poracão média anual (2200 mm) excede a precipitação (1300-1500mm).

caso, não se prevê liberação de nenhum poluente para o meio ambiente,

fgtitf uma das medidas mitigadoras adotada parte da premissa que toda a água

J i ,
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contaminada deve ser retida em tanques de armazenamento e evaporação (Fry &

Morison, 1982).

Com relação ao manejo dos rejeitos existem programas distintos para cada sítio.

Em Nabarlek (Austrália) os estéreis foram dispostos dentro da cava da mina, e os

rejeitos provenientes do beneficiamento cobertos por camadas de argila,

cascalhos, rochas, solo, e posteriormente revegetadas (Fry & Morison, 1982).

Em todos os casos nota-se que existe uma preocupação muito grande com as

especificidades naturais de cada local para o deiineamento da melhor forma de

gerenciamento. Não apenas fatores técnicos, mas também fatores sócio-políticos

e éticos devem ser levados em consideração quando as diferentes opções de

manejo estão sendo avaliadas.

No Brasil a primeira etapa do ciclo do combustível nuclear é realizada no

Complexo Mínero Industrial de Poços de Caldas - CIPC, localizado ao sul do

estado de Minas Gerais, área de elevada radioatividade natural. O controle pelas

atividades de fiscalização & normatização é de responsabilidade da CNEN -

Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Desde o inicio das atividades do CIPC em 1982, vários trabalhos técnicos e de

investigações científicas têm sido realizados na região com o intuito de avaliar os

possíveis impactos advindos das suas atividades, bem como caracterizar a região

- Um termos de radioatividade natural (Amaral, Godoy & Rochedo, 1988; Amaral ef
í

í'|fc, 1992; Amaral ei ai, 1993 & Campos et a/.,: 1986). Paralelamente ao início das
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operações do CIPC foi realizada pelo IRD - Instituto de Radioproteção e

Dosimetria/CNEN uma investigação pré-operacional, com duração de dois anos.

0 objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis naturais de radiação nos arredores

das instalações (Amaral, Azevedo & Mendonça, 1985).

Em adição aos aspectos já relacionados, nos últimos 17 anos o Planalto de

Poços de Caldas tem sido palco de uma intensa atividade agrícola. A maior parte

da produção é comercializada fora do planalto, o que não exclui o consumo local.

Sob o ponto de vista da exposição do homem à radiação, Amaral (1992), levando

em consideração os hábitos da população local, estimou o risco individual para

ps diferentes grupos da população rural residente no Planalto, avaliou o impacto

radiológico em populações remotas devido à comercialização da produção

agrícola local, e estimou as implicações radiológicas provenientes das operações

do CIPC.

Outrossim, alguns estudos foram desenvolvidos visando caracterizar os

mecanismos de transferência dos radionuclídeos. Eisenbud, M. & Franca, E.P.

(1984) avaliaram os caminhos percorridos pelo Th, U, 228Ra e 226Ra a partir do

; solo para os animais criados nas fazendas. Amaral, Carvalho & Godoy (1988)

avaliaram a transferência de 2 2 6 Ra e 210pb p a r a forragens e leite. Vasconcellos,

9t ai. (1987) avaliaram a absorção deste mesmos radionuclídeos por vegetais

comestíveis. Linsalata, et ai. (1991) determinaram a concentração de

• radionuclídeos em tecidos comestíveis de animais comercializados, de forma a

'' avaliar a biodisponibilidade destes elementos através da razão solo/tecido.
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Sob o ponto de vista do ambiente físico, estudos foram desenvolvidos avaliando

a concentração de radionuclídeos nos sedimentos de rios, e o transporte de

radionuclídeos em águas superficiais e subterrâneas. Azevedo, ei ai., (1988)

avaliaram a contaminação nos sedimentos dos rios em torno do CIPC.

Barcellos.et ai. (1990) utilizando balanço de massa avaliaram o transporte de

radionuclídeos provenientes das operações do CIPC nos rios circunvizinhos,

identificando os principais processos físicos e químicos envolvidos neste

transporte.

Vários estudos foram realizados nas circunvizinhanças do CIPC, porém pouca

ênfase foi despendida na compreensão dos processos internos da indústria,

englobando as etapas de mineração e de beneficiamento. Percebeu-se desta

forma a necessidade de um envolvimento maior no processo de operação do

CIPC, enfocando todo o ciclo de vida da indústria, desde a elaboração do projeto

de operação até a fase de descomissionamento. Desta forma, e a partir das

informações já disponíveis nos trabalhos realizados na área, haveria a

possibilidade de estabelecer um plano estratégico de gestão ambiental que

pudesse ser útil tanto no redirecionamento de práticas e procedimentos pelo

operador, quanto na definição de um plano de ação voltado para

empreendimentos similares a serem desenvolvidos no país.

Foi neste sentido, que o Instituto de Radioproteção e Dosimetria deciciu

desenvolver o projeto de pesquisa "Poços de Caldas" utilizando o conceito de

avaliação de risco e gestão ambiental no intuito de tornar factível a elaboração de

um plano de ação, com metas definidas, que visem nortear as ações gerenciais
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tanto no que diz respeito aos órgãos fiscalizadores, quanto do ponto de vista do

operador.

A partir de então já foram desenvolvidos alguns trabalhos. Fernandes, ei ai.,

(1993) chamaram a atenção para a necessidade de utilização dos conceitos de

avaliação de risco ambiental para o CIPC visando avaliar a eficiência dos

tratamentos de efluentes que vêm sendo realizados. Em adição, foi enfatizada a

necessidade de avaliação da exposição humana aos metais pesados, que nunca

havia sido considerada. Veiga, Amaral & Blaylock (1994) utilizando a metodologia

de avaliação de risco caracterizaram o risco associado à exposição aos

poluentes radioativos e não radioativos nos vários compartimentos ambientais

(água, peixe, carne, leite e vegetais) liberados devido às atividades do CIPC.

Outro enfoque foi utilizado em estudo que desenvolveu uma análise crítica da

resposta ambiental aos lançamentos de metais e radionuclídeos provenientes dò

ÇiPC, procedendo-se a uma avaliação das ações de remediação adotadas ao

longo da operação para minimizar os impactos no ambiente aquático (Fernandes,

ff a/., 1994). Prado, (1994) avaliou o impacto da produção de concentrado de

urânio sobre a qualidade da água dos rios.

llijguns importantes resultados têm sido discutidos com relação ao CIPC. A

ambiental das águas superficiais provenientes da operação do CIPC

^ potencialmente das pilhas de rejeitos, da drenagem ácida da cava da

Hina e da bacia de rejeitos. A contribuição das pilhas de rejeitos e da drenagem

ida cava da mina no aumento da concentração de radionuclídeos nas águas

íciais em Poços de Caldas tem sido avaliada no âmbito do projeto "Poços
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de Caldas". Fernandes et ai. (1994) publicaram alguns resultados preliminares, e

Prado (1994) em sua tese tentou avaliar o impacto operacional do CIPC.

0 manejo de rejeitos radioativos é um importante desafio tecnológico. No caso do

CIPC os estudos realizados até agora não incluíram uma estimativa dos futuros

impactos potenciais, embora o Complexo Industrial esteja em fase final de

operação. Consequentemente não existe ainda nenhum plano de ação para o

manejo destas fontes após o cessamento das operações, mesmo porque existe

ainda carência de informações de processo que permitam tomadas de decisão

eficazes e seguras.

0 enfoque nos processos geoquímicos que ocorrem na Bacia de Rejeitos do

GIPC, objetivo deste trabalho, caracteriza-se como uma etapa relevante quando

se pensa na fase de descomissionamento do Complexo. Atualmente a

estabilização destes rejeitos é realizada por tratamento químico, mas é

? fundamental que estratégias permanentes de estabilização e reintegração destas

íáreas no ambiente sócio-econômico sejam avaliadas. É importante ressaltar que

| escolha de um novo cenário deve levar em consideração a necessidade quase

|nula de manutenção e de monitoramento destes sítios desativados (Davé, ef ai.

1982).

De acordo com o que foi exposto acima o presente trabalho tem por objetivo

i contribuir para o gerenciamento daquela fonte em relação à adoção de medidas

'' Btóigadoras com vistas ao descomissionamento da instalação. Apesar da grande

I importância do 2 2 2 R n ele não caracteriza-se como objeto deste trabalho,uma vez
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que o enfoque deste estudo está direcionado ao meio hídrico. Amaral (1992)

apontou que o maior problema relacionado à exposição das populações locais ao

222Rn refere-se à construção de casas com material de rejeito de escavação.

(testa forma procurou-se inicialmente caracterizar a área de estudo, partindo-se

(te uma visão ampla dos aspectos geológicos e características gerais da região

<Je Poços de Caldas para as especificidades geomorfológicas do assoalho da

Bacia de Rejeitos. Posteriormente foi enfocada a descrição dos processos de

mineração, beneficiamento físico e beneficiamento químico do minério de urânio

quantificando e qualificando os rejeitos gerados, no intuito de compreender de

que forma os metais e os radionuclídeos podem estar associados aos rejeitos

#$postos na Bacia de Rejeitos. Então, com o objetivo de comprovar ou refutar a

hçótese de que existem processos que atuam na Bacia de Rejeitos que tornam

Ésponíveis metais e radionuclídeos para o sistema drenante local, foi delineada

imetodologia de trabalho. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos,

| as conclusões e recomendações do trabalho expostas de forma a tentar

contribuir na gestão destes rejeitos, principalmente observando a fase de

llwcomissionamento do Cl PC.



CAPÍTULO 3

0 PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS

3.1 LOCALIZAÇÃO

0 Planalto de Poços de Caldas está situado a sudoeste do estado de Minas

Gerais. Abrange parte dos municípios de Poços de Caldas, Caldas, Andradas e

Águas da Prata, sendo a cidade de Poços de Caldas a única situada na região

interna do Planalto (Figura 3.1).

3.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA

0 complexo alcalino de Poços de Caldas foi formado entre 80 e 60 milhões de

anos atrás por uma intrusão de rochas alcalinas nas rochas gnaissicas do escudo

brasileiro pré-cambriano. Constitui-se em uma das maiores intrusões de rochas

alcalinas conhecidas no mundo. Sua forma é aproximadamente circular com 35

Km de diâmetro e área de 1000Km2. A altitude do Planalto situa-se entre 1300-

1600 m e dos seus arredores é de 800 m. Podem ser identificadas em fotografias

.{jo satélite aproximadamente 14 estruturas circulares no seu interior, causadas

provavelmente por intrusões do tipo "plug - like intrusions" (Forman &

i'Angeiras,i98i).

28
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Figura 3.1 - Mapa de Localização do Planalto de Poços de Caldas
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Existe uma grande variação nas rochas que formam o complexo, incluindo rochas

plutônicas de textura grosseira, vulcânicas e sedimentares. O tipo de rocha mais

comumente encontrado pertence à família dos sienitos nefelínicos. Algumas das

rochas extrusivas encontradas incluem tufos vulcânicos, resíduos minerais,

brechas vulcânicas e tufos vulcânicos agregados. Na parte central do complexo

ocorrem rochas alteradas nas quais o potássio foi introduzido por atividades

hidrotermais.

A tectônica local e regional influenciou fortemente o desenvolvimento da estrutura

do complexo, assim como a mineralização.A evolução geológica do complexo foi

sintetizada por Forman & Angeiras (1981) e é apresentada no ANEXO B.

Como conseqüência de todos os processos geológicos ocorridos no Planalto de

Poços de Caldas foram produzidas cerca de 70 anomalias radioativas (Fraya,

1962). Destacam-se como principais corpos mineralizados o Morro do Ferro,

maior depósito de tório do mundo, Morro do Taquari, Campo do Cercado, corpo

provedor do minério explorado, e Campo do Agostinho, como anomalias de

urânio (Urânio do Brasil, 1990).

3.3 CLIMA

0 clima da região caracteriza-se como tropical de altitude. Apresenta uma

istaçáo chuvosa, período que vai de outubro a março, e uma estação seca, de

março a setembro. A precipitação média anual é de 1700 mm, sendo que 82% da
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precipitação concentra-se no período chuvoso. A umidade relativa média é de

78,2%. A média anual das temperaturas mínimas e máximas é de 7,5°C e

25,9OC, respectivamente. A direção preferencial dos ventos é de NE-SW, com

uma velocidade média anual de 1,8m/s (Nuclebrás, 1977). O clima da região

configura na perenização dos rios da região.

3.4 USO DO SOLO

0 solo da região, classificado como latossolo vermelho-amarelo, é ácido,

possuindo altos teores de Al e K, e baixas concentrações de P, Ca e Mg

trocáveis. Apresenta-se bastante heterogêneo nas regiões mineralizadas, e mais

homogêneo fora das anomalias. Suas características para o desenvolvimento de

atividades agrícolas necessita o tratamento com cal para a redução da acidez e

do alumínio trocável, além do enriquecimento com fertilizantes orgânicos e

inorgânicos (Amaral, 1992a).

No passado a atividade agrícola na região era restrita a subsistência, porém nos

últimos 10 a 15 anos a produção agrícola se desenvolveu muito em função e

paralelamente às atividades industriais na região. Neste contexto a mineração do

Urânio desempenhou um papel relevante (Nuclebrás, 1988).

Na pecuária destacam-se a bovinocultura leiteira, a suinocultura e a avicultura. A

tabela 3.1 apresenta as principais atividades agropecuárias da região.
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Tabela 3.1 - Principais atividades agropecuárias da região do Planalto de

Poços de Caldas

TIPO

AGRICULTURA

PECUÁRIA

BENEFICIAMENTO

PRINCIPAIS PRODUTOS

cenoura, batata inglesa, milho, café/feijão, arroz e

forrageiras

bovinocultura leiteira,suinocultura, e granjas

fabricação de queijo
Fonte: Nuclebrás, 1988

Além da produção agropecuária como base econômica da região, destacam-se,

no setor mineiro, a exploração de bauxita, de zircônio e de urânio (Prado, 1994).

3.5 USO DA ÁGUA

0 Planalto de Poços de Caldas possui duas bacias hidrográficas principais. A do

Ribeirão das Antas que drena aproximadamente 70 % da região e a do Rio Verde

que é responsável por 20% da drenagem da região (Figura 3.1).

As principais formas de utilização das águas fluviais na região são: irrigação e

^ssedentação do gado. Seu uso para fins domésticos é restrito as residências

tituadas nas cabeceiras dos rios, o que não é muito significativo. Na maioria dos

casos para uso potável e doméstico são utilizadas minas locais e nascentes

{Nuclebrás, 1988).

M̂p vale do Ribeirão das Antas existe uma intensa atividade agrícola, e as águas

x
f^> Ribeirão das Antas são amplamente utilizadas para tal finalidade. Já o vale do
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Ribeirão Soberbo (afluente do rio Verde) é pouco explorado para estes fins, muito

provavelmente devido à conformidade do vale, que é bastante profundo,

dificultando seu acesso. O seu uso é restrito a poucos domicílios rurais

fNnHahrác



CAPÍTULO 4

0 COMPLEXO MiNERO-INDUSTRIAL DE POÇOS DE

CALDAS -CIPC

0 Complexo Mínero-lndustrial de Poços de Caldas - CIPC está situado no Campo

do Cercado, no município de Caldas, na região centro-sul do Planalto de Poços

de Caldas (Figura 4.1). O complexo ocupa uma área de aproximadamente 10

Km2. É explorado pela INB - Indústrias Nucleares Brasileiras (antiga Urânio do

Brasil S.A.) e tem por objetivo a mineração, o tratamento físico e químico do

minério de urânio e a produção do diuranato de amônio (DUA ou "yellow cake"),

matéria prima utilizada na produção do combustível nuclear. O CIPC iniciou suas

operações em 1982, paralizando suas atividades no período de 1989-1992

considerando as restrições financeiras sofridas em função da crise econômica

brasileira na década de 80. O Complexo retomou suas atividades em 1993, com

previsão de cessação em 1997, quando esgotam-se suas reservas uraníferas

(informação extra-oficial obtida junto à empresa).

fstá localizado entre as bacias do Rio das Antas e do Rio Verde. Sua drenagem

f»tural é feita através do Córrego do Cercado, afluente da margem direita do Rio

í<fas Antas. A drenagem da região situada a leste do CIPC ocorre através da

bacia do Ribeirão Soberbo.
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4.1 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO

0 interesse econômico na região do Planalto de Poços de Caldas iniciou-se por

volta de 1889, quando algumas investigações relataram a presença de zircônio

associado aos minerais da região. Em 1948 Fraya ( apud Formam & Angeiras

1981) evidenciou a ocorrência de urânio associado ao caldazito (minério

constituído do óxidos e silicatos de zircônio). Estudos posteriores realizados pelo

U.S. Geological Survey conjuntamente com o CNPq visando o mapeamento das

mineralizações na região, verificaram a presença de até 3% de U3O8 em

amostras de caldazitos.

Formam & Angeiras (1981) resumem a história de exploração do urânio no Brasil

em cinco fases.

Ho período de 1952 a 1960, caracterizou-se no Planalto de Poços de Caldas a

tese de prospecção, onde o objetivo foi estimar as reservas de caldazito. Nesta

etapa foram caracterizadas 48 anomalias destacando-se as reservas do Morro do

ferro.Campo do Cercado e Taquari.

0 período que se estendeu de 1961 a 1966 foi dirigido a estudos de viabilidade

fconômica da mineração do caldazito e extração do urânio, bem como centrou-se

#9 perspectiva de exploração de outros tipos de mineralização de urânio. A lavra

(to caldazito foi considerada, no geral, inviável do ponto de vista técnico e

fConOmico. O Campo do Agostinho foi considerado mais promissor. Foram
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descobertas e estudadas ao todo 170 anomalias radioativas, dentre estas o

Campo do Agostinho e o Campo do Cercado.

Entre 1966 e 1970 a CNEN dedicou-se à prospecções no Campo do Agostinho

com vistas a avaliação de suas reservas. As explorações no período de 1971 a

1974 tomaram-se mais específicas. Nesta época foi evidenciada a ocorrência de

urânio (coffinita e pechblenda), no Campo do Cercado, associados a pirita,

fiuorita e molibdenita. Foram identificados três corpos mineralizados no Campo

do Cercado com características distintas (Forman & Angeiras, 1981).

A partir de 1974, ano de criação da Nuclebrás, estabeleceu-se que o depósito no

Campo do Cercado como o mais adequado para satisfazer às necessidades do

Programa Nuclear Brasileiro a curto prazo, e foi desenvolvido um programa

visando caracterizar geologicamente os três corpos mineralizados identificados

no Campo do Cercado, definindo a reserva total explotável. Teve início nesta

época a implantação de uma Usina Piloto destinada aos estudos de

processamento do minério. Em 1975 foi decidida a implantação do CIPC -

Complexo Mínero-lndustrial de Poços de Caldas (Forman & Angeiras, 1981;

Urânio do Brasil, 1991)

Oplou-se pela mineração integral a céu aberto. A fase de decapeamento de

fltéreis iniciou-se em 1977. A partir de 1981 iniciou-se a lavra do minério. A

JJKJdução industrial teve início em 1982. No final de 1988 foram paralizadas as

JÜvidades do CIPC, principalmente em conseqüência de restrições financeiras

ŝupostas ao CIPC, provavelmente face às incertezas associadas ao Programa
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Nuclear Brasileiro, tendo sido produzido até 1988, 957 toneladas de concentrado

de urânio (119,6 t/ano), inferior à capacidade nominal da usina (500 t/ano).

Em 1993 as atividades do CIPC foram retomadas e devem perdurar até 1997,

quando estima-se o esgotamento da reserva. Nesta fase prevê-se a produção de

150 mil toneladas de minério com teor médio de 850 ppm de U3O8, que serão

beneficiados juntamente com a torta li (rejeito resultante do beneficiamento da

monazita). A produção de concentrado de urânio será de 135 toneladas, sendo

estimada a quantidade de estéreis de mineração em 2 milhões de toneladas (833

mil m3) (Prado, 1994).

Já está em fase inicial de negociação o programa de descomissionamento do

CIPC, prevendo-se a recuperação ambiental das áreas da cava da mina, pilhas

de estéreis e estabilização da Barragem de Rejeitos.

4.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS DA MINA DO CERCADO

A jazida do Campo do Cercado ocupa uma área de 20 Km^ e está localizada na

Corda de uma cratera secundária do Planalto. Caracteriza-se por apresentar

formações rochosas cristalinas com predominância de tinguaíto, foiaíto, com

intercalações de brechas. A estas rochas sobrepõe-se um manto de rochas

alteradas silto-argilosas, de espessura média de 60m.

'..' A região do Campo do Cercado, do ponto de vista hidrogeológico, caracteriza-se

l por apresentar aqüíferos fraturados, onde a capacidade de armazenamento e



circulação significativa de água se restringe a zcnas cio manto de alteração e ao

sistema de fraturas das rochas subjacentes. A alimentação dos aqüíferos ocorre

principalmente nos pontos de coincidência entre a rede de drenagem superficial e

as fraturas ou por infiltrações verticais descendentes, através do manto de

alteração.

Na região o urânio ocorre sob a forma de óxidos de U*4 e U + 6 (pechblenda)

associado principalmente a pirita (FeS). fluorita (CaF2) e minerais de zircônio e

moliDdènio.A composição química média do minério é 0,1%U3C)8 ; 23% AI2O3;

3% Fe2O3 e 3% SO2.

A jazida do Campo do Cercado apresenta três corpos mineralizados, A B e E O

ANEXO C apresenta as principais características de cada um deles. A variação

do teor do minério dentro da cava da mina é caracterizado por uma lema

diminuição (1500 ppm para 1300 ppm) com a profundidade, até a ccta de nível

1.292 m . Uma queda acentuada (680 ppm) ocorre na parte intermediária,

correspondente às cotas de niveis 1284 a 1220. Do nível 1212 ao 1100 o teor se

mantém aproximadamente constante com um valor médio de 860 ppm

(Nuclebrás, 1977).

4.3 PROCESSO OPERACIONAL

0 processo de operação do CIPC divide-se em três etapas, a mineração, o

processamento físico e o processamento químico do minério. A disposição das

unidades físicas das etapas de processamento estão apresentadas na figura 4 2
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Figura 4.2 - Esquema do Arranjo Geral do CIPC (Nuclebrás, 1986)
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4.3.1 MINERAÇÃO

A extração do minério foi realizada por mineração a céu aberto. No período entre

1977-1981 ocorreu a etapa de decapeamento, com a remoção de

aproximadamente 33,7 milhões de m 3 de estéreis. O desmonte do minério

íliciou-se a partir de 1981, e até 1988 foram produzidos cerca de 1,9 milhões de

toneladas de minério (Urânio do Brasil, 1991). O teor de corte considerado é 200

ppm de U3O8 solúvel (recuperável na mina). A tabela 4.1 apresenta a quantidade

lie material removido da cava da mina no período de 1977 a 1988.

Tabela 4.1 - Quantidades de materiais removidos da mina (1977 a 1988)

ANO

1*77-1981

m
$184

ttes

«|É7

pTAL

ESTÉRIL

(106 m3)

33.7
0.40
3.67
2.73
1.16
1.15
0.28
0.69
p.46,

44,2

MINÉRIO

(103t)

.

148.7
409.9
388.8
274.3
287.5
56.9
286.2
11.6

1863,9

VOL.TOTAL

(106m3)

33.7
0.46
3.84
2.89
1.28
1.27
0.30
0.81
057

45,2

: Urânio do Brasil, 1991

/Malmente a cava da mina possui forma circular, com um diâmetro de 1200 m e

,150 m de profundidade, devendo atingir 200m de profundidade ao final da
i
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^PROCESSAMENTO FÍSICO

I processo de beneficiamento físico o minério é inicialmente submetido a

is de britagem (primária e secundária) e moagem com o objetivo de reduzir o

io a uma granulometria adequada ao processamento químico (800 um).

a etapa de britagem primária o minério é disposto em pilhas no pátio de

gem de acordo com o teor de urânio de forma a obter-se um teor uniforme

faixa de 400 ppm de U3O8. Durante a etapa de britagem secundária é

l&ionado pirolusita (MnÜ2) que promoverá a oxidação do U+4 a U+6,

•jBftsibilitando a extração do urânio na etapa de lixiviação ácida. Adiciona-se

ftda rocha fosfática, que é solubilizada no ataque com ácido sulfúrico formando

•tecido fosfórico que precipita o zircônio sob a forma de fosfato de zircônio

ilivando reduzir a concentração do metal a níveis aceitáveis no produto final.

iormente é realizado o adensamento do produto moído, adicionando-se

tratada com cal, visando a obtenção de uma polpa neutra com percentagem

sólidos de 55%, adequada ao processamento químico e ao transporte

ísbrás, 1981).

§|jPROCESSAMENTO QUÍMICO

?a neutra de minério é inicialmente atacada através de lixiviação ácida com

P4 concentrado em meio oxidante, no qual a polpa aquecida a 60 - 70°C
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|.4 GESTÃO DE REJEITOS: GERAÇÃO E TRATAMENTO

yurante todo o processo de operação do CIPC são produzidos rejeitos. Estes

.rejeitos são gerados durante o processo de mineração, durante o processamento

flaico do minério, e durante seu beneficiamento químico.

4.4.1 REJEITOS DA MINERAÇÃO

Durante o processo de mineração sâo gerados rejeitos sólidos, constituídos de

ittéreis (teor de U3O8 abaixo de 200 ppm) e terras de desmonte. No período de

1977 a 1981 foram gerados 33,7 milhões de m^ de cobertura do solo e estéreis

Itancos na operação de decapeamento, e entre 1981 a 1988, aproximadamente

K),5 milhões de m^ de estéreis de triagem foram gerados na fase de desmonte

>4|D minério. Parte dos estéreis gerados (cerca de 30%) foi utilizada para a

(Construção de plataformas de estocagem e outras obras civis de utilidade para o

$PC 0 restante dos estéreis foi disposto sob a forma de pilhas (bota-fora),

pâaomas à cava da mina. Visando minimizar o impacto decorrente da erosão e

ü$nuar os impactos ocasionados pelo escoamento das águas nascentes perenes

tes nos locais de deposição dos rejeitos foram realizados sistemas de

interna (Nuclebrás, 1978).

rejeitos líquidos gerados na etapa de mineração são originários das águas

ia do lençol freático, no interior da cava da mina, e provenientes de

pluviais que percolam a cava da mina, as pilha de estéreis e o minério do
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! pátio de estocagem. Estas águas são bombeadas para uma estação de

f jfatamento, neutralizadas pela adição de cal e calcário). Posteriormente ou são

fylilizadas nas etapas de beneficiamento químico do minério, ou direcionadas

Ipara as piscinas de decantação D3 e D4 para sedimentação, e lançadas na

ffíarragem do Rio das Antas. Os resíduos sólidos resultantes do tratamento

composto de diuranato de cálcio (DUCA), sulfato de cálcio, hidróxidos de

tàuminio, manganês e ferro, sáo lançados na Bacia de Rejeitos(Urânio do Brasil,

emissões para a atmosfera sâo constituídas de 2 2 2 Rn e poeiras contendo

e produtos de seu decaimento radioativo, e são liberados principalmente

guando o corpo mineralizado é mobilizado durante as operações de mineração.

Como medida de proteção aos mineiros, é feita aspersão de água.

4.4.2 REJEITOS DO PROCESSAMENTO QUÍMICO

0* rejeitos sólidos gerados na etapa de processamento químico do minério são

constituídos de ganga estéril resultante da etapa de lixiviação ácida. Os rejeitos

iquldos são gerados basicamente a partir das águas de lavagem dos rejeitos

jpsosos e das diversas etapas do processo. Os rejeitos gasosos são

instituídos em geral de SO3,HF,CO2 (resultantes da decomposição do minério),

Hpor dágua gerados nos tanques de lixivia, excesso de amônio gerado na etapa

0 precipitação do DUA, e ar proveniente da unidade de secagem de DUA

$Jrânio do Brasil, 1992).
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fJ3s rejeitos líquidos sofrem adição de cal e calcário, até atingirem o pH 10,

precipitando vários metais (Fe, Mn, Zn), urânio e os radioisótopos da cadeia.

Ifpsteriormente são lançados na Bacia de Rejeitos.

Os gases são filtrados ou lavados, e lançados na atmosfera. A amônia e o

jplyente orgânico seguem para as unidades de recuperação, retomando ao

processo.

SV'1



1APÍTUL0 5

BACIA E BARRAGEM DE REJEITOS

JM HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO

§|fistema de contenção de rejeitos - Bacia e Barragem de Rejeitos do CIPC foi

.(Construído objetivando a deposição e o acúmulo dos rejeitos sólidos e líquidos

polvenientes do processamento físico e beneficiamento químico do minério de

do Campo de Cercado (Figura 5.1). Os parâmetros utilizados na

do projeto de construção foram selecionados visando principalmente

| manutenção da estabilidade dos rejeitos radioativos, de forma a evitar o

"comprometimento ambiental da região.

A jusante da Barragem foi construída uma unidade de tratamento composta por

uma chicana (local onde é adicionado o BaCl2), e por duas piscinas de

.Jfcçantação, D1 e D2. A unidade tem por objetivo o tratamento das águas

•flugntes da bacia de rejeitos, principalmente na contenção do Ra, antes destas

pflem lançadas ao curso d'agua natural, Ribeirão Soberbo. A figura 5.2

IpfiBsenta esquematicamente o sistema de contenção de rejeitos.
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Figura 5.1 - Fotografia da Bacia e Barragem de Rejeitos do CIPC (Sadowski et ai, 1986)
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Bacia de
Rejeitos

iCRISTA DA BARRAGEM DE REJEITOS!

MACIÇO DA
BARRAGEM

RIBEIRÃO
SOBERBO

Figura 5.2 -Esquema do sistema de contenção de rejeitos
do CIPC
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A seleção do local para a construção do sistema de contenção dos rejeitos levou

em consideração alguns parâmetros básicos. A topografia local deveria permitir a

construção de uma barragem que não possuísse altura e volume de maciço

apreciável. A área de drenagem no local, bem como surgências advindas do

lençol freático não deveriam ser significativas. O perfil do subsolo deveria possuir

características favoráveis tanto quanto a sua capacidade de suporte e quanto à

sua permeabilidade. E por último, visando a redução dos custos de transporte e

estocagem dos rejeitos, deveria estar situada próxima à planta de beneficiamento

(Nuclebrás, 1980).

5.2 LOCALIZAÇÃO

A partir dos pré-requisitos básicos necessários, o sistema de contenção dos

rejeitos foi construído ao longo de uma pequena bacia situada a 500 m da planta

de beneficiamento.

A Bacia e Barragem de rejeitos estão localizadas na Bacia do Rio Verde,

separado da Bacia do Rio das Antas por uma sela topográfica que se constitui

m um divisor natural de águas. A drenagem do local ocorre através da Bacia do

Ribeirão Soberbo, que ao receber o córrego Consulta torna-se o principal

afluente do Rio Taquari, que por sua vez é o principal tributário da margem

ifsquerda do Rio Verde. A Bacia do Ribeirão Soberbo caracteriza-se como uma

Jub-bacia do Rio Verde (Figura3.1).



51

barragem de rejeitos situa-se a jusante da confluência de dois vales. Um

orientado de oeste para leste, e outro secundário nordeste-sudoeste. Os

Hfoegues são ocupados por áreas pantanosas mantidas permanentemente

Idas por fontes que fluem continuamente na zona a jusante dos pequenos

Ifies. A jusante da confluência dos vales (200m), o vale principal afunila-se

uma grota estreita de paredes rochosas abruptas.

H tabela 5.1 apresenta algumas características gerais do projeto da Barragem e

i 8»cia de Rejeitos.

Tabela 5,1 - Características Gerais da Bacia e Barragem de Rejeitos

HIDROLOGIA

Área de Drenagem

Descarga Média Afluente de Rejeitos

Descarga Máxima Efluente

Taxa Média de Vazão

BARRAGEM

Cota da Crista

Largura da Crista

Altura Máxima

Comprimento da Crista

RESERVATÓRIO

Nível Máximo de Deposição de Rejeitos

Volume

Volume Máximo de Deposição de Rejeitos

Cota Máxima do Divisor de Águas

Antas/Soberbinho

(Km2) 0,86

(m3/s}0,15

(m3/s)2,10

(m3/s) 0.05

(m) 1.310,00
(m) 10,00

(m) 42,00

(m) 435,00

(m) 1.303,00

(106m3)2,17

(106m3)1,97

(m) 1.304,20

Fonte: Nuclebrás.1980
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I e.3 GEOLOGIA DA BACIA DE REJEITOS

I 0 sistema de represamento e contenção de rejeitos está situado na borda sul de

[ uma estrutura circular, de relevo irregular, interna à grande Chaminé Alcalina de

[- Poços de Caldas . A bacia em estudo é formada essencialmente por pseudo-

l leucita-tinguaítos pórfiros intercalados por microfoiaítos cortados por falhas e

[ juntas {Sadowski et a/., 1986).

| A bacia apresenta-se recoberta por um manto de solos saprolíticos e alóctonos

f coluvionares finos de espessura variável de zero a 30 ou 40 m, indicando um

Iperfil solo-rocha irregular. Os solos transportados são coluvionares ou

ledimentos com seixos na base, sobrepostos ao saprólito. Nos vales existe a

1: concentração de solos húmicos intercalados com colúvios e argiias lixiviadas.

A maior parte da Bacia é ocupada por solo argiloso e argiias de alteração do

fenguaíto de espessura superior a 15m, com exceção de alguns afloramentos

rochosos visíveis na confluência dos dois talvegues. A figura 5.3 apresenta um

I perfil geológico do assoalho da Bacia de Rejeitos.

I4GEOHIDROLOGIA DA BACIA DE REJEITOS

no talvegue principal quanto no secundário existe permanentemente uma
! • : . ; . • ; . '

Jlmina d'água superficial alimentada por algumas fontes perenes, localizadas a

llápntante dos vales. Foi estimada uma vazão de 50 m^/hora a partir destas
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|A partir da comparação entre a pluviometria e as vazões medidas, Sadowski et ai.

1(1986) observaram dois comportamentos distintos. Nas épocas de altas taxas

Ipluviométricas diárias, o aumento da vazão é instantâneo, caracterizando-se

fomente como proveniente da água de drenagem. Já em casos de longos
t:

períodos chuvosos constataram um aumento de vazão que se mantém durante

vários dias, muito provavelmente devido à presença de formações humíferas

negras no fundo do talvegue que, uma vez saturado de água, drenam-se

lentamente.

iNo talvegue principal nenhuma ressurgência de águas subsuperficiais foi

ítonstatada. Já em sondagem realizada na vertente oeste do talvegue secundário

ífoi encontrada uma nascente de água a 4,20 m de profundidade.

5.5 PERMEABILIDADE DO MACIÇO

lAIguns experimentos foram realizados pela Nuclebrás (1980) visando avaliar a

^permeabilidade do maciço argiloso. Em todos os casos constatou-se uma lenta

ípercolação nos níveis de alteração superiores (10"7 cm/s), tornando-se

^praticamente nula nas argilas compactadas. Devido a estas características

&eúncluiu-se não ser necessário o tratamento artificial no assoalho da Bacia, uma

ím que o maciço argiloso por si só caracteriza-se como um sistema de vedação
' $ : " • •

Ifilural. Visando assegurar ainda a estanqueidade da Bacia de Rejeitos com

|ffliaçâo a Bacia do Rio Verde foram realizados tratamentos subsuperficiais

ivés da injeção de camada de cimento sempre que detectados horizontes

|$$i$ permeáveis no maciço rochoso ou na região de transição entre solo e rocha.
W
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5.6 CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS EFLUENTES

A deposição dos rejeitos na Bacia de Rejeitos é realizada em um ponto afastado

da barragem, no fundo da Bacia de Rejeitos, de forma a possibilitar a

sedimentação dos sólidos antes da chegada ao extravasor (Figura 5.2)

Eventualmente, esto ponto é deslocado de forma a permitir uma sedimentação

mais uniforme no interior da Bacia de Rejeitos.

Após a sedimentação dos sólidos, o sobrenadante é decantado através de um

vertedouro, bombeado para a chicana, sofrendo adição de BaCl2, para a

remoção do rádio através da coprecipitação como Ba(Ra)SO4, passando em

seguida para as piscinas de decantação D1 e D2. O sobrenadante das piscinas é

lançado no Ribeirão Soberbo. O material precipitado retido na chtcana

periodicamente é removido e depositado na bacia de rejeitos. As águas do poço

drenante (Figura 5.2), que são resultantes da infiltração das águas da Bacia de

Rejeitos no maciço,, são rebombeadas para o lago da BR. Este poço foi

construído de forma a manter a estabilidade do maciço.

9.7 MATERIAIS RETIDOS NA BACIA DE REJEITOS

A Urânio do Brasil (1992) realizou um inventário dos rejeitos lançados na Bacia

de Rejeitos no período que vai desde 1982, início das operações do CIPC, até

1992. A tabela 5.2 apresenta as quantidades estimadas de rejeitos sólidos

'lançados na BR.



Tabela 5.2 - Massas Estimadas de Rejeitos Sólidos Existentes na BR (base

teca)

ORIGEM

Estéril

Sulfato

Pirolusita

Rocha Fosfática

Calcáreo

; Cal hidratada

|TOTAL

MASSA (t)

1.764.9/6

135.168

35.049

6.770

74.150

35.800

2.052.913

Fonte: Urânio do Brasil, 1992

\ massa de sulfato estimada refere-se a 137.980 toneladas de H2SO4 que foram

ansumidas na etapa de processamento químico do minério. que encontram-se

sob a forma de sulfato de cálcio e sais insolúveis de outros metais (Urânio do

Brasil, 1992) O Fe e o Mn da pirolusita, solubilizados na eiapa de lixiviação

ácida e que permanecem no efluente líquido da usina e são precipitados cc;n cal

hidratada e calcário e lançados na Bacia de Rejeitos, associados à fase sólida.

0 excesso de ácido fosfórico gerado na etapa de adição da rocha fosfática é

neutralizado com calcaiio e cal, associando se à fase sólida O calcário é

consumido na etapa de reação do neutralização do excesso de- acidez do

«fluente líquido da usina Neste processo apenas o Ca permanece no rejeito

liquido tratado, precipitado sob a forma de sulfato de cálcio e associado à fase

sólida. A eficiência média da reação é de 60%. ou seja: 40% do calcário

consumido não reage mas é lançado na Bacia de Rejeitos associado à fase

tóiida do rejeito tratado. A cal hidratada é essencialmente consumida na etapa de

tratamento dos rejeitos sólidos e líquidos da usina, com eficiência média de

reação de 80%. logo 20% da cal adicionada segue para a Bacia de Rejeitos sem
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reagir. Da massa de cal que reage apenas a massa de cálcio correspondente

contribui para o aumento das massas nas fases sólidas dos rejeitos através da

formação de sulfato de cálcio e fosfato de cálcio.

A tabela 5.3 apresenta a composição química dos rejeitos sólidos e a tabela 5.4

apresenta a atividade total. A tabela 5.5 apresenta a composição química e

concentração de atividade dos diferentes radionuclídeos nas amostras de

sedimentos das bacias de decantação D1 e D2 (base seca).

Tabela 5.3 - Composição química dos rejeitos sólidos estocados na Bacia

de Rejeitos

TIPO

ZrO24

MOO3

AI2O3

K
S1O2

CaO

SO4

Fe2O3

Mn

P2O5
U

Th
226R 3 (Bq/g)
228R a (Bq/g)

210pb(Bq/g)

%

0,15

0,02

23,4

11,2

54,0

0,25

2,3

0,5

3,9

0,02

0,09

0,018

0,004

2,5
1,4
3,4

Fonte: Urânio do Brasil, 1992
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Tabela 5.4 - Atividade total dos rejeitos sólidos retidos na Bacia de Rejeitos

RADIONUCÜDEO

238U

234U

230Th

232Th

226Ra

228Ra

210Pb

ATIVIDADE (BqX1012)

4,81

4,81

15,01

0,06

15,03

0,09

15,0

fonte: Urânio do Brasil, 1992

Tabela 5.5 - Composição quimica e concentração de atividades das

tmostras de sedimentos das bacias de decantação D1 e D2 (base seca)

TIPO

U ( Bq/g)

Th ( Bq/g )
2 2 6 R 9 ( Bq/g )

z^ORa ( Bq/g )

210pb(Bq/g)
Ba (%)
Fe { % )

Al ( % )

Mn ( % )

Ca ( %)

K (% )

F (% )

S1O2 (%)
SO4 ( % )

CaO2(%)
2 0 3 L a ( % }

203N d ( o/o )

D1

13,6

0,15

12,2

21,0

3,4
13,5

4,5

8,0

1,2

1,7
0,5

2,5

7,0

13,1

0,95

4,5

2,6

D2

7,5

0,25

3,0

6,9

1,4

2,1
3,8

12,0

0,8

0,7

3,7

1,8

28,7

3,4

<0,5

1,6

1,7

Fonte: Urânio do Brasil, 1992



CAPÍTULO 6 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a aquisição de dados primários foi dividida em

amostragem, tratamento das amostras e determinações analíticas. O ANEXO D

apresenta um resumo do tipo de amostra coletada, o tratamento utilizado, as

determinações feitas, bem como os objetivos relativos aos procedimentos

utilizados.

A base de dados secundários foi obtida a partir do inventário dos matérias retidos

na bacia de rejeitos do Complexo Mínero-industrial de Poços de Caldas - CIPC,

realizado pelo operador (Urânio do Brasil S.A.) e dos programas de

monitoramento ambiental e controle de emissões realizados pelo operador

(Urânio do Brasil S.A.).

6.1 AMOSTRAGEM

6.1.1 REJEITOS

A primeira amostragem foi realizada em junho/93, período em que o Complexo

JMInero Industrial da Poços de Caldas não estava em operação. Foram feitas

4uas perfilagens no material sólido depositado na Bacia de Rejeitos objetivando

fyaliar a existência de um gradiente de concentração vertical no material

depositado. Os locais selecionados foram definidos em função da declividade da

59
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BR procurando caracterizar diferentes áreas da mesma em função da saturação

em água do material depositado (Figura 6.1).

As perfilagens foram feitas utilizando-se tubo de PVC de 10 cm de diâmetro

interno, sendo estes inseridos contra a superfície do rejeito manualmente. A

profundidade de cada um dos perfis foi determinada pela capacidade de

penetração do tubo no rejeito. O perfil 1 com 230 cm e o perfil 2 com 160 cm.

Logo após cada amostragem os perfis foram transportados, na posição vertical,

para o laboratório e guardados em câmara fria a uma temperatura de 4°C. Após

congelamento os perfis foram seccionados de 10 em 10 cm. As amostras assim

obtidas foram acondicionadas em frascos de polietileno e armazenadas sob

refrigeração até o momento do seu processamento (Duursma,1984).

6.1.2 ÁGUAS

No intuito de avaliar a hidrogeoquímica local foram coletadas amostras de água:

a)de infiltração (água retida na bacia de rejeitos provenientes principalmente dos

rejeitos de beneficiamento do minério e da chuva) (Figura 6.1), b) de transbordo,

c) do lago da BR, d) do poço drenante, e) na entrada e saída das piscinas de

decantação D1 e D2, assim como no Ribeirão Soberbo a montante e a jusante da

caída da piscina de decantação D2 (Figura 6.2).
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Figura 6.1 - Localização dos perfis 1 e 2, e dos pontos de coleta das águas de
infiltração superficiais e profundas
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RIBEIRÃO
SOBERBO

- pontos de coleta

Figura 6.2 -Figura esquemática dos pontos de coleta de
água
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As amostras da áyuu da infiltração foram coletadas na parte seca da bacia, a

partir da abertura de poços de 50 cm de profundidade até o surgimento da água,

com o auxílio de pá e quando necessário trado. As áreas de amostragem foram

posicionadas em 5 regiões da BR, com 4 pontos de coleta em cada um, dispostos

nos vértices de um quadrado de 25 m2 de área. Para cada local foi feita uma

amostra composta de forma a se obter uma amostra representativa, eliminando-

se assim o efeito da variabilidade em pequenas escalas na concentração das

atividades dos radionuclídeos. Esta mesma estratégia é reportada por Bunzl et

aí., (1994). As amostras foram retiradas com o auxílio de um pote de PVC e

posteriormente acondicionadas em frascos de 1 L de polietileno. Tanto o

fecipiente de PVC quanto os frascos utilizados foram previamente rinsados com

água de cada local de coleta. As outras amostras de água foram coletadas em

frascos de polietileno de 1 L, também rinsados previamente com água do local de

coleta. Após as coletas as amostras de água foram transportadas para o

laboratório para posterior tratamento.

Com o objetivo de se coletar águas de infiltração em profundidades maiores foi

realizada um segunda campanha em dezembro de 1993. Estas amostras não

foram coletadas na primeira campanha por dificuldades operacionais. Foram

j»rfurados três poços de aproximadamente 3m de profundidade (figura 6.1).

Tubos de PVC foram inseridos no material sólido da BR. Com auxílio de tubos

ídicionais de diâmetros inferiores, o material sólido foi removido e descartado. As

•águas de infiltração resultantes no interior do tubo foram bombeadas e também

íáwcartadas. Em seguida o orifício superior de cada tubo foi vedado. Este

procedimento teve como objetivo assegurar que as amostras assim coletadas



[fossem representativas da zona insaturada no nível de 3m de profundidade e

líctressem o mínimo de alteração nas suas características físico-químicas devido

h exposição ao ar. No dia seguinte amostragens de água visando outros

(parâmetros físico-quimicos foram realizadas. As amostras coletadas para análise

[de OD foram acondicionadas em frascos de vidro de boca estreita (300 ml.)

[deixando que as amostras transbordassem por 10 segundos. Às amostras

[co.etadas foram adicionados 2 ml_ de uma solução de sulfato de manganês e 2

|at tie solução de azida.

Para as amostras coletadas visando as determinações de (SO4P S~- Fe-Total e

re++- foi adicionado ácido às amostras. Este procedimento visa manter os ions

•ffi solução e previnir adsorção ou deposição nas paredes do recipiente de

i&.eta As determinações foram realizadas imediatamente após a coleta.

|t2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS

|l2.1 REJEITOS

|Ho laboratório todas as amostras de rejeito fcram retiradas da refrigeração e

|$GS atingirem a temperatura ambiente foram homogeneizadas. Foi retirada uma

|ifiqiiCta de cada amostra de aproximadamente õGg e colocada em cápsulas de

IWámica para posterior pesagern. Em seguida foram levadas à estofa para

,»cagem por 16 horas a uma temperatura de aproximadamente 10büC. Decorrido

liste tempo as amostras foram levadas aos dessecadcres até atingirem a

fomperatura ambiente e posteriormente pesadas visando cbter por diferença os
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ires de umidade das amostras. Após a pesagem o material foi desagregado e

ierado em malhas de 2 mm de poro, e posteriormente acondicionado em

is plásticos vedados.

material obtido foram retiradas alíquotas de 5,00g de cada amostra para

íaçâo ácida do rejeito . A cada alíquota foram adicionados 100 ml de HCL

J5N, procedendo-se a agitação contínua do material por 16 horas (Agemian &

pfôu, 1977). Após este período as amostras foram retiradas do agitador e

ibadas em sistema de filtração à vácuo Milipore através de membrana de

ito de celulose de 0,45 um de diâmetro de poro. Os filtros foram

viamente embebidos em HCL 0,5 N e rinsados com água destilada e

ionizada. Os extratos assim obtidos foram posteriormente armazenados em

s de polietileno até o momento da determinação dos metais e

tonuclídeos.

lixiviaçâo com HCL O,5N é um método largamente utilizado em estudos

ibientais para avaliar a contribuição antropogênica no conteúdo da fase móvel

sedimentos (Fiszman ei a/., 1984). Isto deve-se ao fato de que a fração não

BiCitada reflete os elementos adsorvidos, complexados e precipitados, que são

principais formas onde os metais provenientes de águas poluídas estão

s nos sedimentos.

|çaso específico do presente trabalho utilizou-se a lixiviação com HCL 0,5N

o intuito de reproduzir em laboratório as condições extremas de lixiviação

â que potencialmente* poderiam ocorrer nos rejeitos. No caso, o processo de
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lixiviação dos metais e radionuclídeos seria feito pelo H2SO4 devido à oxidação

da pirita (Davé et ai., 1982). No entanto, experimentos laboratoriais demonstram

que a extração simultânea de um largo número de metais por H2SO4 tem como

desvantagem a formação de alguns sulfatos insolúveis (Agemian & Chau, 1976).

Como este trabalho está inserido num projeto de um escopo de avaliação de

impacto ambiental, a estratégia de lixiviação com HCI 0.5N teria como efeito a

superestimetiva do potencial de mobilização dos metais e radionuclídeos,

consequentemente conferindo um caráter conservador a esta estimativa.

Para se avaliar a eficiência relativa da lixiviação ácida com HCL 0,5 N em

comparação com 1)2804, foi realizada em 8 amostras dos três perfis, uma

lixiviação com H2SO4 0,6M nas mesmas condições utilizadas para aquela com

HCI 0.5N.

Em adição, subamostras do perfil 2 foram retiradas e lixiviadas com água

destilada na proporção 1g:20mL em bequers. Este experimento foi desenvolvido

objetivando avaliar a estabilidade do minério em condições naturais de lixiviação.

Medidas de pH e condutividade da solução foram realizadas em diferentes

Intervalos. Antes de cada medida a solução foi agitada por 1 minuto.

^Visando caracterizar a razão móvel/total para os metais e radionuclídeos

:?fstudados foram retiradas alíquotas de 1,00g de 8 amostras dos perfis para a

digestão total do rejeito. A digestão do material foi efetuada por meio de solução

§$# ácidos concentrados, HNO3-HCLO4-HF, na proporção de 15:10:5 ml

^respectivamente, em bombas de teflon aquecidas em banho de areia. Os extratos
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Ifltóultantes foram acondicionados em frascos de polietileno até o momento das

terminações dos elementos pesquisados.

>2.2 ÁGUAS

|odas as amostras de água foram filtradas em sistema de filtração a vácuo tipo

fpipore utilizando filtro de membrana de acetato de celulose de 0,45 ^m de
I.:
•Sr1- ' • ' '

pmetro médio de poro. Os filtros foram previamente embebidos em HCL 0,5 N e

dos com água destilada e deionizada. O sistema de filtração foi

ntaminado e após a colocação do filtro rinsado com água do próprio local.

\ DETERMINAÇÕES

kl METAIS

tmetais Al, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, e Ca foram determinados por espectofotometria

p| absorção atômica em equipamento VARIAN modelo A-1475. Utilizou-se nas

perminações de Fe, Zn, Cu, Pb e Mn chama de ar-acetileno. Nas análises de Al

Ca, que formam compostos refratários na chama, utilizou-se chama de oxido

poao-acetileno (Kirkibright & Sargent, 1977).

ifÇÔes não atômicas, na análise dos metais que apresentavam comprimento

londa analítico inferior a 300 nm, foram compensadas pelo emprego de

da de deutério, que emite radiação na faixa do ultravioleta. No caso dos
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elementos com baixos potenciais de ionizaçâo empregou-se um tampão de KCI,

concentração de 2000 mg/L, na solução de leitura.

Em todas as análises utilizou-se branco analítico que consistiu numa solução que

reproduzisse todas as etapas a que as amostras.conforme o caso, fossem

sujeitas.

6.3.2 RADIONUCLlüEOS

A determinação do urânio total baseou-se na medida da intensidade de

fluorescência do UÜ2, que é proporcional à concentração. O Urânio foi extraído

em solução de TOPO ( oxido de fosfato trioctila) / xileno 0,1M, em meio nítrico.

Alíquotas da fase orgânica foram evaporadas sobre pastilhas de NaF/LiF e

fundidas a 1000°C. A excitação da Fluorescência verde do UO2++, por radiação

ultra-violeta, foi medida no fluorfmetro Jarrell Ash. (Bezerra, 1979 e White &

Ross, 1961).

0 tório inicialmente foi isolado através da coprecipitação com LaF3. Em seguida

IM extraído em solução de TOPO/ciclohexano 0,1M. Após a extração foi

| <Jeterminado por espectofotometria do complexo Th+4/arsenaso III no

^comprimento de onda de 660 nm (Pires do Rio & Godoy,1986), em

Iftspectofotômetro Bausch Lomb.

|Q método utilizado para a determinação do 226pa e 210pb fo j baseado na co-

||fecipitação do Ba(226Ra)S04 e do PbSO4. Seguiu-se uma separação
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i(Ra)/Pb, por meio da diferença entre as constantes de complexação do bário e

ichumbo com o ácido nítrilotriacético (NTA). O 226pa fOj determinado através

i contagem alfa do precipitado final de BaSO4. O 210pb fo j quantificado por

ntagem beta do precipitado de PbCrO4, através do crescimento de seu produto

decaimento 2 1 0 Bi (Godoy, 1983 e Godoy & Schuttlekopf, 1987). As

vidades das fontes foram medidas em detetor proporcional de fluxo gasoso de

xo valor natural ("background") - BERTHOLD LB 770-1 (10 canais).

3 PARÂMETROS FÍSICOS QUÍMICOS

concentrações de oxigênio dissolvido (OD) nas águas de infiltração dos

)8 (3m) da BR foram determinadas por volumetria de óxi-redução com

«sulfato de sódio de acordo com APHA, (1975).

! determinações de pH e Eh em todas as amostras de água coletadas foram

dizadas no campo potendometrlcamente. Para a determinação do pH foi

ado um equipamenlo Dlgimed modelo DMPH-2 e eletrodo de vidro em

nei Ag/AgCI em solução de KCI 3M. O potencial oxi-redox foi medido com

riciometro Micronal mod. B274 e eletrodo de platina em sistema Ag/AgCI em

Í3M.
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OUTRAS ANÁUSJ:8

nostras dos 3 perfis foram encaminhadas para análise por difraçâo de raios- X

(CPRM - Centro de Pesquisas em Recursos Minerais para a caracterização da

iposição cristalográfica do rejeito.

as amostras coletadas nos poços de 3 m de profundidade, as concentrações de

4= foram determinadas por turbidimetria com cloreto de bário, no turbidímetro

cronal modelo B250. A determinação do S= foi realizada por colorimetria por

nparação visual, utilizando-se o "Kit" Aquaquant art. 14416 da Merck. As

ilises de Fe e Fe+2 foram desenvolvidas por espectofotometria com ferrozine,

íespectofotômetro Varian, modelo 624-s de acordo com APHA, (1975).

iTRATAMENTO DOS DADOS

ia o tratamento estatísticos dos dados referente às águas de transbordo da BR

»utilizado o programa SPSS para MS Windows, versão 6.0. Foi realizada

álise de freqüência para os resultados.



CAPITULO 7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

PROCESSOS GEOQUÍMICOS ATUANTES NA BACIA DE

iREJEITOS DO COMPLEXO MÍNERO-INDUSTRIAL DE

JPOÇOS DE CALDAS

Os rejeitos provonlantü» do processamento físico e beneficiamento químico do

minério de urânio podem ser considerados como sedimentos artificiais com

propriedades físicas e químicas características. Assim que os rejeitos são

depositados na Bacia estão sujeitos aos processos de intemperismo em função

•ias condições climáticas locais, e a longo prazo, às reações diagenéticas

fidgeon, 1982).

fàágua é o meio mais importante no transporte de espécies iônicas para o meio
i

flmbiente provenientes de Bacias de Rejeitos de mineração e beneficiamento de
[
kànio, embora sejam os processos geoquímicos os responsáveis pela
i

^terminação da disponibilidade iônica para o transporte, incluindo-se aí

Substâncias quimiotóxicas e radiotóxicas. Alguns ions podem estar presentes na

|se móvel dos rejeitos enquanto outros em suas formas imobilizadas, logo,

«disponíveis para o transporte, pelo menos a curto prazo. A partição dos íons

e estas fases ocorre através da precipitação, dissolução e reações de sorção

são controladas pelas condições físico-químicas do sistema. Normalmente

lanças bruscas na forma de partição dos ions são verificadas em

71



72

descontinuidades químicas, que podem ser decorrentes de grandes alterações

no pH do meio, no potencial de oxi-redução, na concentração iônica e força

iõnica (Markos & Bush, 1982). A avaliação da mobilidade de radionuclídeos e

metais para o ambiente necessita de descrição dos processos de transferência e

de distribuição dos ions nos rejeitos.

0 controle da taxa de liberação dos potenciais contaminantes provenientes de

flacias de Rejeitos é um dos objetivos mais importantes no manejo desta fonte a

curto e longo prazos. Nesta perspectiva a avaliação do material estocado na

íflacia de Rejeitos do CIPC e a caracterização da porção potencialmente móvel

são informações importantes na adoção de estratégias de gerenciamento desta

fonte.

.7.1 SIMULAÇÃO: RELAÇÃO TOTAL / MÓVEL

Para se alcançar UIIIÜ ualimallva doa aspectos relacionados no item anterior, foi

Ma uma simulação da porção potencialmente móvel dos metais e radionuclídeos

}éa Bacia de Rejeitos. O conteúdo total foi retirado do inventário do material

o na BR realizado pelo operador (Urânio do Brasil, 1992). A porção

iMencialmente móvel foi estimada a partir da média dos resultados obtidos nos

ferimentos de lixiviaçáo com HCI 0,5M e digestão total das amostras. A tabela

|1 apresenta estes resultados.

principais fatores que afetam o grau e a cinética de liberação dos metais para

io ambiente, a partir de rejeitos de mineração e beneficiamento de urânio,
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incluem a natureza, a composição, o volume e o fluxo da solução de lixivia

(Benes, 1984).

TABELA 7.1 - Inventário dos Metais e Radionuclídeos na Bacia de Rejeitos

(Conteúdo total e móvel)

ELEMENTO

Al
Fe
Mn
Zn
Ca
U
Th
226Ra

228R a

210Pb

TOTALO
INVENTARIADO

(t)

2.5 X105

5.6X104
4.1 X102
1.8X102

3.5 X103

3.70X102

8.20X101
5.1 X10i2(Bq)
2.9X10"12(Bq)
6.9X10i2(Bq)

CONTEÚDO
MÓVEL

(t)

600

2100
410

46

2100
26

17
3.0X1012 (Bq)
4.5X10H(Bq)
4.5X10i2(Bq)

CONTEÚDO

MÓVEL

(%)

0.24

4

100

26

61

7

21

60

16
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OFonte: Urânio do Brasil, 1991

Entre os metais estudados o Al e o Fe apresentaram as maiores concentrações

para o total inventariado. Ambos podem ser considerados como metais

integrantes da estrutura cristalina dos minerais, logo, relativamente indisponíveis

para a fase aquosa (0,24% e 4% respectivamente). Porém, é importante notar

que apesar dos baixos valores na razão total/móvel para o Al e Fe, a quantidade

absoluta na forma móvel é relativamente alta, 600 e 2100 toneladas

respectivamente. Consequentemente é de se esperar que quantidades relevantes

çiestes metais possam ser disponibilizadas para o meio ambiente a partir da

Bacia de Rejeitos.
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É muito importante observar a alta disponibilidade do Mn nos rejeitos. Isto

provavelmente é devido ao fato dele ser adicionado como agente oxidante no

processo de beneficiamento do minério. Como será visto mais adiante, este fato

terá implicações muito importantes na qualidade das águas do Ribeirão Soberbo.

0 total de U inventariado na BR excede a quantidade de Th existente, embora

seja estimado que 90 a 95% do U do mineral seja retirado no processo de

beneficiamento para a produção do concentrado de U. O Th encontrado na BR é

proveniente ou do minério de urânio, cujo o tório está associado na proporção de

aproximadamente 0,02% (Amaral ei ai, 1985) ou dos rejeitos do beneficiamento

da monazita que lá furam lançados. O maior percentual de mobilidade do Th em

relação ao U, 21 © 7% respectivamente, pode ser explicado pelo fato do U

encontrado nos rejeitos da BR estar relativamente mais refratário que o Th.

Estima-se que no processo de beneficiamento do minério, para extração de

urânio, 50% do Th seja removido para solução (IAEA, 1992). Ao ser depositado

na BR o Th se encontrará mais disponível para ser remobilizado do que o urânio

ainda retido nas estruturas mineralógicas primárias que não foram destruídas no

processamento industrial. Logo, é de se esperar, como indicam os resultados

obtidos, que a mobilidade potencial do Th nos rejeitos seja maior do que a do

urânio.

Apesar das concentrações de atividade do 2 2 6 Ra serem maiores do que as

concentrações de atividade do 228pa e s t e último encontra-se com teores

relativamente altos. Isto é provavelmente devido ao fato de rejeitos do
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processamento da monazita provenientes da planta de reprocessamento da

NUCLEMON - SP terem sido lançados na BR.

7.2 PERFIS - LIXIVIAÇÃO COM HCL - 0,5M

Normalmente, os metais e os radionuclídeos têm a tendência de não se

apresentarem distribuídos de maneira uniforme nos rejeitos sólidos em Bacias de

Rejeitos. Davé, et ai. (1981) sugerem a ocorrência de vários mecanismos que

podem contribuir para a estratificação dos metais e radionuclídeos nestes tipos

; de materiais:

Acúmulo de finos, incluindo precipitados de gesso e hidróxidos metálicos nas

camadas mais profundas em função dos processos de assentamento durante a

deposição dos rejeitos;

Precipitação, coprecipitação e adsorção dos metais e radionuclídeos a partir

dos processos de neutralização das águas;

Qxidação da pirlla residual, lixlvlação e desorção de metais e radionuciídeos

nas camadas superficiais, produzindo águas ácidas, altas taxas de sólidos

dissolvidos nas águas de Infiltração que predominantemente migram em

direção ao fundo A precipitação, coprecipitação e adsorção ocorre na zona

neutra de redeposição, ou seja, assim que as águas de infiltração movem-se
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para baixo através dos rejeitos encontrando aí um pH básico em função do

excesso de CaO ainda não consumido pelo ácido gerado.

As figuras 7.1 e 7.2 apresentam os resultados das concentrações de Fe, Mn, Al,

Zn, Pb, Ca e Th e das concentrações de atividade de 2 1 0Pb, 2 2 6 Ra e 2 3 8 U na

porção potencialmente móvel dos rejeitos depositados na BR.

Verificou-se que o comportamento do Fe, Mn, Al, Zn, Th e 2 3 8 U seguiu um

padrão semelhante nos dois perfis amostrados, apresentando concentrações e

concentrações de atividade maiores nas camadas inferiores, mais de 1 metro de

profundidade, em relação às camadas superiores onde suas concentrações e

concentrações de atividades foram menores. Estes resultados são semelhantes

aos apresentados por Davé et ai. (1982).

As concentrações de Ca e Pb nos dois perfis não apresentaram tendências

definidas. As concentrações da atividade do 21°Pb e 2 2 6Ra apresentaram

comportamentos diferentes ao observado para o primeiro grupo de elementos no

; perfil 1, não apresentando nenhum padrão definido no perfil 2.

A diminuição da concentração de metais e radionuclídeos nas camadas

luperiores está provavelmente associada a lixiviação ácida resultante da

ícaüdação de minerais sulfetados. A tabela 7.2 apresenta os resultados da

píifração de Raios-X realizada com amostras de rejeitos que comprovam a

Instância de pirita nas amostras mesmo após o ataque inicial com H2SO4 na

de beneficiamento químico.
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TABELA 7.2 - Difração de Raios-X (DNPM,1994)

AMOSTRA

PERFIL 1 - 30 cm

PERFIL 1 -1,20m

PERFIL 1 -1,90m

PERFIL 2 - 20 cm

PERFIL 2 - 80 cm

PERFIL 2-1,20 cm

MINERAIS IDENTIFICADOS

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, PIRITA,

zircão, gibbsita.

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, PIRITA,

zircão.

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, PIRITA,

zircão.

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, zircão.

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, PIRITA,

zircão.

Feldspato, grupo das micas, grupo da caulinita, PIRITA,

zircão.

08S. A presença de pirita foi confirmada por observação em lupa binocular e difração de raios-X da fração pesada obtida por

bateacao. Foram observados ainda agregados de cor ocre, amorfos e que correspondem a oxido de ferro limonltíco.Foi

detectada um reflexão fraca de 3.31 Ao que pode corresponder a zircão. Fluorescência de raios-X confirmou a presença de

acinío.

0 processo de oxidaçâo da pirita tem sido amplamente discutido (Davé et ai,

1982;Pidgeon, 10a^; Watkin, 1991;) O contato de rejeitos contendo teores

«levados de pirita, com o oxigênio do ar e a água promove a oxidaçâo dos

sulfetos gerando ácido sulfúrico que provoca a lixiviação dos metais e

radionuclídeos para o curso drenante. A extensão do processo depende dos

teores de sulfeto, índice pluviométrico, teor de umidade, da capacidade de

difusão do O2 nos rejeitos e da presença de bactérias oxidantes de sulfetos que

catalisam o processo, podendo aumentar a taxa de oxidaçâo em até um milhão

tie vezes (Dugan, 1987). A oxidaçâo da pirita é descrita por West et ai. (1991) da

leguinte forma:

FeS2 + 3.5 H2O + 7.5 O 2 ^ Fe (OH)3(am) + 4 H+ + 2
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As razões para as diferenças observadas nas concentrações da atividade do

e 210pfc> n o s perfis 1 e 2 e da concentração do Pb nos dois perfis não

|>arecem claras.

rissel e Koster (1990) reportam que em solos normais o 2 2 6 R Q § praticamente

novel, embora um aumento na acidez do solo, causada pela presença de ácidos

rgânicos, pode acentuar a mobilidade de radionuclídeos. Starik (1959) sugere

joe o mecanismo de mobilização do rádio liberado dos minerais, sem a

issolução dos mesmos, é caracterizada por três estágios:

IA migração do rádio da estrutura cristalina do mineral, onde ele é formado

numa posição íntersticial, para finos capilares ou poros no mineral. A migração

ocorre devido à energia de recuo de formação ou devido à difusão;

equilíbrio de adsorção é estabelecido entre o rádio na água capilar do

mineral e o rádio na parede capilar, pelo qual a maioria do rádio é adsorvido;

; Com o contato do mineral com a água de infiltração, o conteúdo de rádio na

[água capilar se difunde para fora dos capilares (se existir um gradiente

j; conveniente) e pode ser desorvido das paredes.

Io o radio trocável è mobilizado por lixiviação, o rádio intesticial difunde-se

a 9uperf(cie do mineral até que o equilíbrio seja restabelecido. Quando a

IÇâo do rádio por lixiviação e aplicada de forma contínua, a taxa de lixiviação
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é deste modo controlada pela sua difusão. No solo, esta situação raramente

ocorre , mas no caso de rejeitos, freqüentemente (Frissel & Koster, 1990). De

acordo com Benes (1984), o efeito combinado do recuo e difusão explica a

diferença encontrada entre a lixiviação relativa de vários isótopos a partir da

mesma espécie de rocha. Snodgras et ai. (1982) menciona que menos de 5% de

rádio é encontrado no licor ácido proveniente do beneficiamento.

Consequentemente se 95% do 2 2 6 R 3 £ extraído do mineral original, o

radionuclídeo poderá aparecer na solução e depois retornar para a fase sólida no

processo de lixiviação.

Kaiman (1977) repoita que 60% do rádio estava associado a jarosita

(KFe3(SO4)2(OH)6) e 50% com o gesso em amostras de pilhas de rejeitos. Logo,

a imobilização do Ra nos rejeitos da BR pode ser explicada pela alta

concentração de sulfato na solução de infiltração, o que induz a reprecipitàção do

rádio. A precipitação direta do rádio, na forma de sulfato, não parece, no entanto,

ser o mecanismo mais provável para explicar a imobilização do Ra na fase sólida

dos perfis. Para a concentração de sulfato observada nas águas de infiltração

(tabela 7.4) deveria existir uma concentração de equilíbrio do Ra em solução da

ordem de 10~8M, equivalente a 6.0 X 102 Bq/L , ou seja 4 a 6 ordens de

grandeza maior do que a observada para as concentrações de rádio nas águas

de infiltração (Tabela 7.5). Logo a co-precipitação com CaSC>4 deve ser um

mecanismo mais provável. Isto deve ocorrer em solos que contenham gesso, e

; particularmente em rejeitos de processamento de minério de urânio, que é o caso

[em estudo. Seguindo a discussão acima, os diferentes comportamentos do

e 226pa podem ser atribuídos à imobilização causada pelo sulfato. A
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deposição de rejeitos com diferentes níveis de concentração de urânio, em

função da exploração de diferentes áreas na mina, parece ser uma explicação

razoável para as concentrações de atividade de 2 1 0 Pb e 2 2 6 Ra serem mais altas

no perfil 1 em comparação com o perfil 2. É importante notar que o urânio não se

encontra homogeneamente distribuído na área de mineração.

É interessante observar a semelhança entre o comportamento do 210Pb com o Pb

- estável nos dois perfis. Isto quer dizer que os dois análogos estão sujeitos aos

mesmos processos físico-químicos na BR apesar de gêneses diferentes.

As concentrações de Ca observadas nos dois perfis foi elevada, embora nenhum

padrão definido tenha sido observado ao longo da profundidade.

7.3 ÁGUAS DE INFILTRAÇÃO

A tabela 7.3 apresenta os resultados de pH obtidos nas águas de infiltração até

1 metro de profundidade e no lago da Bacia de Rejeitos e a tabela 7.4 apresenta

os resultados de oxigênio dissolvido, Fe-total, Fe+2 , S"2, (SO4)"2, Eh e pH, das

águas de Infiltração CJUB troa poçua, de 3 metros de profundidade, realizados na

Bacia de Rejeitos .
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Tabela 7.3 - Resultados de pH obtidos nas águas de infiltração (1 m) e no

lago da Bacia de Rejeitos

AMOSTRA

1 norte A

2 sul B

3 leste C

4 oeste D

5 fundo da BR E

LAGO DA BR (n=4)

3.32

2.09

2.10

3.14

2.86

10,23

pH

(5.43-2.19)

(1.92-2.23)

(2.05-2.18)

(2.77-3.39)

(2.21 -3.70)

[9.26-10.61 \

Tabela 7.4 - Características das águas de infiltração (3 metros de

profundidade) nos rejeitos da Bacia de Rejeitos

ANÁLISES

Fe - Total (g/L)
Fe+2 (g/L)

S-2 (mg/L)

(SO4)"2 (g/L)

0D (mg/L)

Eh (mV)

PH

POÇO N° 1

2.23

2.23

<0.02

6.65

O.008

377

5.30

POÇO N° 2

0.22

0.22

<0.02

3.40

<0.008

338

6.02

POÇO N° 3

0.21

0.21

<0.02
3.00

<0.008

272

6.12

Os resultados apresentados mostram que enquanto nas camadas superficiais o

pH encontrado variou entre 2.09 e 3.39, a 3 metros de profundidade esses

valores aumentaram variando entre 5.31 e 6.12. Nos três poços a concentração

de oxigênio dissolvido foi menor que 0.008 mg/L e o ferro foi encontrado

inteiramente em sua forma reduzida (Fe2+). Estes resultados confirmam a

existência de um gradiente vertical nos rejeitos depositados na BR. Os valores de

pH mais baixos nas camadas superiores inversamente ao que se verifica nas

camadas inferiores apontam para a ocorrência de acidificação das águas de

infiltração. No entanto, e de acordo com o que já foi demosntrado anteriormente ,
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este processo de acidificação (pela oxidação da pirita) só poderá ocorrer na

presença de O2, que tem sua penetração nos rejeitos limitada pela difusão nos

mesmos. A difusão é diminuída pela posição relativa da zona saturada. Sendo

assim, o modelo aqui proposto é que a oxidação da pirita com a conseqüente

acidificação das águas de infiltração esteja ocorrendo somente nas porções

superiores dos rejeitos depositados na BR.

A ocorrência de valores de pH mais elevados nas camadas mais profundas pode

ser devido ao fato que no processo de beneficiamento dos rejeitos ocorre a

neutralização do licor ácido antes do seu lançamento na BR. Os efluentes assim

lançados apresentam valores de pH em torno de 9,0. neutralizando as águas

ácidas geradas.a partir da oxidação da pirita residual nos rejeitos. No entanto, a

capacidade de neutralização é limitada, e ao ser atingido este limite a

neutralização deixa de ocorrer. Isto se verifica nas zonas superiores, e a fronteira

entre éguas ácidas & elculinas tenda a se deslocar com o tempo de acordo com o

potencial gerador de águas ácidas representado pela oxidação da pirita. É de se

esperar, então, que ao se consumir toda a pirita na zona de difusão preferencial

do oxigênio, a Bacia de Rejeitos chegue a um equilíbrio aparente tendo sido este,

possivelmente, o estado observado neste estudo. Neste modelo, as camadas

inferiores da BR estariam mais protegidas do processo de mobilização de metais

e radionuclídeos presentes nos rejeitos, inversamente ao que estaria ocorrendo

nas camadas superiores.

A tabela 7.5 apresenta os resultados de concentração de atividade dos

radionuclídeos e concentração de metais nas águas de infiltração da Bacia de
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iejeitos, coletadas através de poços superficiais (50 cm de profundidade), e no

Bgo da Bacia de Rejeitos.

IABELA 7.5 - Concentração de metais e concentração de atividade média

H radionuciídeos em águas de infiltração (50 cm de profundidade) e no

da Bacia de Rejeitos

METAIS

Mn (mg/L)
Fe (mg/L)
Zn (mg/L)

Pb (mg/L)
Ca (mg/L)

Al (mg/L)

, RADIONUCLÍDEOS

Í 226Ra (Bq/L)
228Ra (B q / L )

Th - total (Bq/L)
238y (Bq/L)

l 210pb (Bq/L)

ÁGUA DE INFILTRAÇÃO
(N=20)

12(0,34-119)
112(6,98-1030)
0,36(0,10-0,80)
0,42(0,20-1,39)
224(0,36-411)

< 10,0

ÁGUA DE INFILTRAÇÃO
(N=20)

1.27(0.33-5.0)
<1.30

0.10(0.01 -0.7)
2.89(0.15-11)
5.3 (0.07 - 38)

ÁGUA DO LAGO DA
BR (n=4)

0,16(0,10-0,16)
<0,5
<0,1
<0,1

335(321-347)
<10,0

ÁGUA DO LAGO DA

BR(n=1)

0.03

0.38

<0.15

0.22

<0.02

Resultados apresentados na tabela 7.5 apontam para o potencial poluidor das

is de infiltração da BR. As previsões quanto ao potencial de mobilização

idos pela técnica de lixiviação com HCI 0,5 M são amplamente confirmadas,

os metais pesados concentrações são observadas para Fe e Mn que

llíiam demonstrado alto potencial de mobilidade nos experimentos de lixiviação.

lünto aos radionuclideos o importante observar os altos valores de 210Pb. 238U e

|a. Na literatura ó muito reportado o fato do 228Ra ser o radionuclídeo crítico

aos preceitos de radioproteção a partir deste tipo de fonte. Sem o objetivo
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de atribuir restrição a este tipo de argumento, os dados da tabela 7.5 permitem

210rchamar a atenção para o potencial de impacto radiológico do Pb.

Quanto à físico-química deste radionuclídeo alguns comentários podem ser

feitos. Valores mais altos de 2 2 6 R 3 n a s águas de infiltração não são esperados

em função do »&u potencial cia co precipitaçõo com o CaSÜ4. As baixas

concentrações de Th observadas podem ser explicadas em função do baixo

produto de solubllidade, que é aproximadamente 10'35 g/100 ml (Molinari &

Snodgrass, 1990).

Os compostos formados pelo U+4 são igualmente insolúveis em água. Em

condições oxidantes, assim como em ambientes superficiais, o urânio encontra-

se na forma de U + 6 . Sua alta Valencia produz mais complexos solúveis que

geralmente são altamente móveis. Já em ambientes redutores o U + 4 tenderá a

precipitação. O 21 Op^ assim como o 2 2 6 R 3 apresenta potencial para formar

compostos sulfatados insolúveis. De acordo com dados da IAEA (1992), o Pb, Th

e o U são largamente imobilizados em pH entre 3.5 e 8.5.

Do que foi exposto, pode-se propor que o mecanismo da coprecipitação do 226Ra

pelo CaSO4 é um mecanismo de controle intrínsico da BR quanto à retenção

deste radionuclídeo. No entanto, devido às diferenças de solubilidade entre o

226Ra e o 210Pb este último poderá eventualmente se tornar o radionuclídeo crítico

a partir desta fonte, o mesmo acontencendo com o Mn entre os metais pesados.

Há de se ressaltar, todavia, que esta situação foi observada após um período de

5 anos sem novos lançamentos de rejeitos na BR. Com a retomada das
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operações do CIPC estes estudos devem ser continuados e as novas condições

avaliadas.

A tabela 7.6 apresenta os resultados das concentrações da atividade dos

radionuclideos nas águas de infiltração mais profundas (3m). Comparando-se

estes com os resultados da tabela 7.5 referentes às águas de infiltração até 1

metro de profundidade, observa-se uma diferença expressiva entre as duas

zonas estudadas. Na zona mais profunda os valores de concentração de

atividade dos radionuclideos estudados são pelo menos uma ordem de grandeza

inferiores aos registrados nas zonas superiores. Desta forma, as hipóteses

postuladas neste trabalho são amplamente confirmadas, sendo estas importantes

subsídios para o gerenciamento da BR, especialmente no que concerne ao seu

descomissionamento.

Tabela 7.6 - Concentração da atividade de 226R a j 228R 3 j 210Pb> 238Uj

232Th nas águas de infiltração ( 3m)

ESTAÇÃO

P0ÇO1

POÇO 2

POÇO 3

0.41
(0.06)

0.45

(0.04)
0.23

(0.02)

228R«

<0.23

0.16
(0.06)

0.14

(0.04)

210pb

^JBcj/LJ^
0.10

(0.2)

0.09

(0.005)

0.15

(0.007)

238lj

(Bq/L[

0.89

(0.02)

0.5
(0.01)

0.17

(0.002)

232T n

0.09

(0.008)

<0.01

<0.01
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No lago da Bacia de Rajailos (Tabela 7.5) as concentrações dos metais e as

concentrações da atividade de radionuclldeos diminuíram substancialmente. As

concentrações de Al, Zn e Fe estão abaixo do limite de deteção. O Mn é

encontrado, porém em baixas concentrações, muito provavelmente porque o Mn

só é precipitado em pH 10, e o pH nas águas no lago da Bacia de Rejeitos

variaram entre 9.26 e 10.61. Estudos do potencial de impacto ambiental por

metais a partir dos efluentes da BR, demonstraram que a liberação de Mn para o

meio ambiente deve ser melhor controlada. A ingestão de vegetais contaminados

foi reportada por Veiga, et ai. (1994) como a principal via de exposição do homem

para este metal nos arredores do CIPC.

Desta forma é absolutamente normal que o pH das águas do lago da BR sejam

mantidos em níveis superiores a 10,0, ou que uma linha de neutralização seja

adicionada àquela já existente do tratamento com BaCI2. Como será visto mais

adiante no texto, os valores de pH observados no lago da BR foram

excepcionalmente altos por isso não representativos da média de funcionamento

da BR. O valor de 7,0 seria mais adequado como uma média dos dados

observados no programa de monitoração realizado pelo operador.
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7.4 PERFIS - LIXIVIAÇÂO CONTÍNUA COM ÁGUA DESTILADA

Os experimentos de lixiviaçâo contínua com água destilada são apresentados na

figura 7.3 nos gráficos de condutividade (mSm) X profundidade (cm). O aumento

contínuo da condutividade e o decréscimo simultâneo dos valores de pH ao longo

do tempo (1 minuto a 11 dias) suportam a hipótese de oxidação da pirita ao

passo que comprovam a acidificação das águas. As camadas superficiais

produzem águas com baixos valores de condutividade, mostrando que este

material já sofreu processos de lixiviaçâo natural.

Este experimento pode ser visto como uma tentativa empírica ou uma

aproximação grosseira da evolução do comportamento das águas de infiltração

em contato com os lujtalloa caao tuda a coluna estivesse em contato com o

oxigênio.

A informação mais relevante a ser extraída da figura 7.3 é que as camadas

inferiores apresentaram um maior potencial gerador de ions do que aqueles das

[camadas superiores que já estariam empobrecidas pelos processos já discutidos

no texto.
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7.5 PERFIS - LIXIVIAÇÂO COM H2SO4

A Tabela 7.7 apresenta os resultados comparativos entre os experimentos de

Iixiviação com HCI e H2SO4 em três amostras do perfil 1 e três amostras do perfil

2.

Tabela 7.7 - Concentração e concentração da atividade dos radionuclídeos

nos extratos obtidos nos experimentos de Iixiviação com HCI 0,5 N e H2SO4

0,5 M

AMOSTRA

PE1 10-20 cm

PE1 100-110 cm

PE1 190-200 cm

PE2 20-30 cm

PE2 80-90 cm

'E2 150-160 cm

LIX

HCI 0,5 N
H2&O4 0,5 M

HCI 0,5 N
H2SO4 0,5 M

HCI 0,5 N

H2SO4 0,5 M

HCI 0,5 N

H2SO4 0,5 M

HCI 0,5 N

H2SO4 0,5 M

HCI 0,5 N

H2SO4 0,5 M

U
JãâíL.

6,08

6,45

6,45

6,70

11

11

2,73

1,49

4,84

5,08

14

11

Th
mg/L^
0,51

0,43

0,36

0,20

0,27

0,20

0,23

0,25

0,19

0,12

0,35

0,21

226R a

Bq/L

118

1,49

85

2,14

70

1,89

17

0,22

36

1,07

69

11

210P b

J3qjL_
114

41

117

70

38

76

15

9,68

60

33

80

66

o última parte do trabalho experimental desta tese, buscou-se uma

ração da eficiência relativa da Iixiviação com HCI 0,5 M com uma solução

H2SO4 de mesma concentração. O que se pode observar a partir dos dados

na tabela 7.7 é que enquanto os valores de concentração de U e Th são
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equivalentes nas soluções de ambos os métodos as de 226Ra e 210Pb apresentam

valores de até duas ordens de grandeza superiores nos extratos de HCI 0.5M em

comparação com aqueles com H2SO4 0,5M. Isto sugere a existência da formação

de sulfatos na lixiviação com H2SO4l o que reproduz as condições naturais de

oxidação da pirita, porém considerando que a solubilidade dos sulfatos de urânio

e tório são mais altas, eles são novamente disponibilizados para a solução,

enquanto que a solubilidade dos sulfatos de rádio e chumbo é muito baixa

(Tabela 7.8).

Também pode ser comprovada a maior mobilidade do 210Pb em relação ao 226Ra

sustentanto a hipótese já formulada que o primeiro poderá se constituir num

radionuclídeo mais importante, do ponto de vista dos impactos radiológicos

ambientais do que o 226Ra.

A tabela 7.8 apresenta as solubilidades dos compostos de sulfatos dos

radionuclídeos da tabela 7.7. Pode-se inferir que a curto prazo o 2 2 6 R 3 e 21 Op^

estão sendo imobilizados pelo próprio processo de oxidação da pirita, somado ao

excesso de SO^" qua ó lançado na BR associados aos rejeitos. Porém a longo

prazo, esta estabilidade poderia vir a ser alterada considerando o término do

processo de acldificaçâo das águas pelo consumo da pirita existente, sendo que

a partir daí o processo de dissolução do gesso regulará a mobilidade do 2 2 6 Ra e

210Pb (Snodgrassefa/., 1982).

Comparando-se os resultados obtidos na lixiviação com H2SO4 com os

resultados obtidos nas águas de infiltração até 1 metro de profundidade observa-
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se que as concentrações de U, Th, 2 2 6 R 3 210pb apresentaram-se dentro das

mesmas faixas de variação.

Tabela 7.8 - Solubllldade em gramas por 100 ml de suifatos

SULFATOS

URÂNIO UO2SO4.3H2O

TÓRIO Th (SO4)2

RADIO (RaSO4)

CHUMBO (PbSO4)

SOLUBILIDADE (g/100ml)

20.5 água fria

24.3 H2SO4 cone

9.41 água
2,0x10"6 água

4,25x10"3 água

Fonte: Handbook of Chemistry, 1972

7.6 IMPACTOS OPERACIONAIS

7.6.1 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O impacto ambiental da Bacia de Rejeitos nas águas subterrâneas pode ser

avaliado através dos dados de monitoramento do operador e do órgão

fiscalizador - IRD/CNEN. Estes dados são apresentados na tabela 7.9., e

referem-se às concentrações de atividades do 2 26p a e 238y e m amostras de

duas estações de coleta de água subterrânea; uma à montante da Bacia de

Rejeitos e outra a jusante.



Tabela 7.9 - Concentração da atividade de 2 2 6Ra e 2 3 8 U em amostras de

águas subterrâneas a montante e a jusante da Bacia de Rejeitos

ESTAÇÕES

MONTANTE

JUZANTE

MG

DG
F-aixa

n

MG

DG

Faixa

n

MG - média geométrica

DG - desvio geométrico

n - número de amostras

226R a ( B q/L^

1 0 041
1.6

0.01-0.22

146

0.041

2.1

0.01-1.61

146

2 3 8 U (Bq/L)

0 028

1 6

0.001-0.12

146

0.03

1.6

0.001-0 14

146

Em relação à concentração de atividade dos rad:cni.cliüeos não foi evidenciada

contaminação das águas subterrâneas em função da Bacia de Rejeitos, pois os

resultados a iiiuiiUictu Ü Ü jusante são praticamente iguais Porém, f-ei nancies et

a. (19CJ4) repuitum UJIUAJUIIUÇGÜS du milfdlo variando de 10 0 mg/l. a montante

cia Bacia do Kujeitos, contra 137 mg/l a jusante, evidenciando a contribuição da

Barragem dü Rejüitus nu contaminarão por sulfato das águas subterrâneas .

Hess et aí. (198b) menciona que em um sistema de contenção de rejeitos no

Novo México, apesar da disponibilidade de 226pa e 230j|-, n o s rejeitos, os poços

de monitoração localizados 1 km a jusante da Bacia do l-tejenos não

apresentaram contaminação A contaminação do aqüífero subterrâneo semente

per SO4" pode ser explicada provavelmente considerando que grande parte do

assoalho da Bacia de Rejeitos é composta por selo argiloso que funciona como

uma membrana filtrante aprisionando os cations nos sítios negativos das
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partículas sólidas por adsorçâo e excluindo os ânions, retardando desta forma o

transporte dos poluentes catiônicos em direção ao aqüífero (Drever, 1982).

7.6.2 ÁGUAS SUPERFICIAIS

A tabela 7.10 apresenta os resultados da concentração de atividade do 2 2 6 Ra e

238U em águas superficiais (Rio Soberbo) a montante e a jusante do ponto de

lançamento dos efluentes da Bacia de Rejeitos do Complexo Minero Industrial de

Poços d© Caldas. Os dados foram obtidos a partir dos programas de

monitorar) tonto du oyMmhx t» do òryQo fiscalizador - IRD/CNEN

Nenhum incremento na concentração de atividade do 2 2 6 R 3 fo j encontrado no

Ribeirão Soberbo a jusante do CIPC, demonstrando que o tratamento com adição

de BaCl2 tem sido efetivo na retenção do radionuclídeo.

Tabela 7.10 - Concentração da atividade do 2 2 6Ra e 2 3 8 U em águas

superficiais (Rio Soberbo) a montante e a jusante do ponto de lançamento

dos efluentes líquidos da Bacia de Rejeitos do Complexo Minero Industrial

de Poços de Caldas

ESTAÇÕES

059

MONTANTE

058

JUZANTE

MG

DG

Faixa

n

MG

DG

Faixa

n

2 2 6Ra (Bq/L)

0.030

1.7
0.01-0.22

79

0.037
2.6

0.01-0.30

19

2 3 8 U (Bq/L!

0.036

1.9

0.02-1.4

19

0.10

1.8

0.03-0.25

79
MG - média geométrica
DG - desvio geométrico
n - número de amostras
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A concentração de atividade média para 2 3 8 U é maior na estação sob a

influência da Bacia de Rejeitos em comparação com a.estação de controle.

Fernandes et ai. (1994) observaram flutuações apreciáveis na concentração de

atividade do 2 3 8 U n o | a g 0 d a Bacia de Rejeitos. Já os resultados obtidos na

coleta do presente trabalho apontaram um incremento nas concentrações de Mn,

Ca, Fe e nas concentrações de atividade do 2 2 6 Ra, 2 2 8 Ra e 2 3 8 U . A figura 7.4

mostra uma representação esquemática dos teores de cada elemento no circuito

de lançamento de efluentes da BR. Nas condições de operação, quando da

amostragem para este trabalho, pode-se aferir a eficiência da BR e dos seus

dispositivos de tratamento na retenção dos metais e radionuclídeos. Atenção'

deve ser chamada para os níveis de concentração das águas do poço drenante.

Estas não são lançadas diretamente para o meio ambiente, mas ao contrário

retornam por bombeamento para o lago da BR. Os níveis de concentração^mais

elevados nestas águas são devidos ao processo de percolação das águas pela

barragem que é composta de material piritoso (matacões) originários da área de

mineração.

Com o objetivo de se verificar a representatividade desta coleta face ao período

total de funcionamento da BR construiram-se diagramas de freqüência a partir

dos resultados constantes do programa de monitoração do operador. As médias

geométricas de cada uma das variáveis são apresentadas na tabela 7.11 e os

diagramas de freqüência na figura 7.5.



pH 10,23
Mn 0.16mg/L

Ca 33S,29mg/L

Fe <0,Smg/L
2 2 6Ra 0.03Bq/L
228RaO.38Bq/L
232Th*0.15Bq/L

101

pHB.W
Mu Ü,23my/(.

Cá lbJ,U2mu/U

Ta «0,8mg/l
228RaQ.04Bq/L

228Ra<0.Q6Bq/L
232Th<0.QBqiL
238U0.26Bq/L

2 1 0 P b 0 Q 1 B q / L

pH7.58
Mn 0.79mg/L
Ca 29Qnifl/L

Fe <0.05mfl/L
226RaO.O1Bq/U

228Ra<0.02 Bq/L

238U0.28Bq/L
210Pb0.01Bq/L

pH7.1S
Mn0.16mg/L
Ca S 58mg/L
Fo 0.14nifl/L

2 2 8Ra 0 02Bq/L
2 2 f lRa <0.05Bq/L
2 3 2Th <0.01Bq/L

2 3 8 U 0.11 Bq/L

S10pb o Q2Bq/L

pH9.01
Mn1.32mg/L
Ca317tng/L

Fo <0.05mg/L
2 2 6Ra < Bqn.

2 2 8Ra <0.02BqA
2 3 2Th <0.01Bqn.

2 3 8U< Bq/L
210Pb<Bq/L

Poço

pH 4.32
Mn 56.29mg/L

Ca217.22moA
Zn 3.0mfl/L

Fo <0.0Smg/L
226Ra0.06Bq/L
228RaO.12Bq/L

2 3 2Th <0.01Bq/L
238U2.34B<i/L

21DPb0.03BqA.

pH9.4S
Mn0.19mg/L
Ca 340mg/L

Fe <0.05mg/L
2 2 6Ra <Bq/L

2 2 8Ra <0.02Bq/L
232Th <0.01Bq/L

210Pb <Bq/L

RIBEIRÃO
SOBERBO

pH7.13
Mn 0.62mg/L
Ca 26 27mg/L
Fe 0.28ms/L

226RaO.Q1Bq/L
228RaO.11Bq/L

2 3 2Th <0.Q6Bq/L
238U0.13Bq/L

210pb 0.02Bq/L

- pontos de coleta

Figura 7.4 - Concentração de metais e concentração da
atividade de radionuclídeos em amostras de água
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1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

1.00 1.25 1.60 1.75 2:00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

RA-226Bq/L_

30T

20.

E0.O 150.0 250.0 350.0 450.0 650.0 S50.0 750.0 850.0 950.0
100.0 200.0 300.0 400.0 600.0 600.0 700.0 SOO.O 900.0 1000.0

Ca (mg/l)

Figura 7.5- Diagrama de Freqüência



0.0 6000.0 6000.0 7000.0 8000.0
EOO.O 1600.0 2500.0 3500.0 4500.0 5500.0 6500.0 7500.0

sulfato (mg/L)

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
60.0 150.0 250.0 350.0 450.0 550.0 650.0 750.0

Mn (mg/L)

4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00

Figura 7.5 - Cont . . .
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Comparando-se os dados da tabela 7.11 com aqueles relativos ao ponto de

lançamento da BR é observado que os valores médios são sempre superiores

àqueles registrados na campanha de amostragem deste trabalho, à exceção do

pH, que é menor.

Tabela 7.11 - Concentrações de Ca (mg/L); SO4 (mg/L); Mn (mg/L); 2 2 6 Ra

(Bq/L); U (Bq/L) e pH na saída do lago da Bacia de Rejeitos

Ca (mg/L)

SO4* (mg/L)

Mn (mg/L)

2 2 6Ra (Bq/L)

U (Bq/L)

pH

MG

DG
Faixa

n

MG
DG

Faixa

n

MG
DG

Faixa

n

MG
DG

Faixa
n

MG

DG

Faixa

n

MG
DG

Faixa

n

505

149

33 - 999

94

1379

998

0.20 - 8200

122

50

108

0.70-750

122

0.59

0.59

0.30-3.45

124

0.45

0.62

0.025 - 3.6

104

6.91
0.94

4.2-9.9

126
MG - média geométrica
DG - desvio geométrico
n - número de amostras
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Observa-se que o valor médio do pH foi 6.91, estando 75% dos resultados na

faixa de 6.5 - 7.5, ou seja, mais baixos do que o pH encontrado na data de coleta.

As concentrações de Ca e Mn apresentaram-se bem mais altas do que as

observadas na data de coleta. Aproximadamente 65% das observações de Ca

encontram-se entre 450 e 650 mg/L. As concentrações da atividade do 2 2 6 R 8 e

U também apresentaram-se mais elevadas. As concentrações de SC>4=

encontradas foram elevadas, aproximadamente 80% dos valores medidos foram

observados entre 1000 e 2000 mg/L.

Observa-se que em todo o sistema existem concentrações elevadas de Ca e

SO4=. Ambos estão presentes tanto nas águas de infiltração, quanto nas águas

superficiais. Embora não se tenha observado nos resultados de difração de raios-

X a presença de gesso (CaSO4l2H2O) muito provavelmente isto é em função do

processo de formação estar em fase relativamente inicial e a estrutura cristalina

não estar formada ainda, impossibilitando a sua visualização. Talvez isto

pudesse ser melhor observado na área de deposição do lago da BR, onde não foi

realizado nenhum perfil, o que não possibilita desta forma conclusões mais claras

sobre este mecanismo.



CAPÍTULO 8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.1 - CONCLUSÕES

• O sistema de contenção de rejeitos do processamento físico e beneficiamento

químico do minério de urânio do CIPC ( Bacia e Barragem de Rejeitos -

Sistema de Tratamento do rádio) é adequado e funciona de acordo com o

objetivo para o qual foi construído. Outros usos para o sistema de contenção

de rejeitos não foram considerados quando do projetos de construção do

mesmo

• Os resultados apresentados indicam que o processo de oxidação da pirita é o

mecanismo mais importante na mobilização de metais e radionuclídeos a partir

do material disposto na Bacia de Rejeitos do CIPC;

• Um dos mecanismos mais importantes na formação de drenagens ácidas

quando o rejeito contém minerais sulfetados, no caso a pirita, é a difusão do

oxigênio. No caso do Cl PC, na coleta realizada, este processo apresentou-se

limitado ao primeiro metro de profundidade, coincidindo com a profundidade

média da zona saturada. No entanto este nível pode vir a ser alterado em

função da continuidade de operação da mina. Os resultados apontam para a

existência de um gradiente nos rejeitos;

106
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• As concentrações de metais e radionuclídeos existentes na parte inferior dos

rejeitos apresentam-se na grande maioria mais enriquecidos que na parte

superior. Pode-se inferir ainda que encontram-se a curto prazo mais estáveis

nas camadas inferiores anóxicas do ponto de vista químico que nas camadas

superiores;

• Pente» os proi;e»BUB «valiaclua nu rt»tencao do 2 2 6 Ra e do 21°Pb no interior

da BR a curto pra^ü, a copreoipltação com o Ca na forma de sulfatos parece

ser o mais importanto, considerando tanto a disponibilidade de sulfato nos

rejeitos oriundos da etapa de lixiviação ácida no processamento químico do

minério quanto o próprio mecanismo de oxidação da pirita;

• Dentre as espécies químicas investigadas, o SO4= parece ser o "único

contaminante a atingir o aqüífero abaixo da Bacia de Rejeitos;

• O excesso de Ca e SO4= encontrado em todo o sistema sugere que processos

de formação de gesso ( CaSO4.2H2O) devem estar ocorrendo na BR.



8.2 - RECOMENDAÇÕES

• Estudos sobre os processos geoquímicos atuantes na Bacia de Rejeitos

devem ser continuados considerando o retorno das operações do CIPC e

conseqüente lançamento de rejeitos na BR, de forma a melhor subsidiar

estratégias de estabilização dos rejeitos considerando a fase de

descomissionamento da BR;

• Dentre os aspectos a serem observados na estabilização dos rejeitos,

estratégias que visem a redução da penetração de oxigênio nos mesmos

devem ser preferencialmente consideradas e adotadas. Esta estabilidade

pode aer alcançatlw tctnto através da formação de um lago sobre a Bacia

quanlu na cubmluia da mesma csom camada de argila, solo e vegetação, que

impediria a erosão dos rejeitos;

• No entanto, para se atingir um diagnóstico preciso sobre a adequação de

cada uma das estratégias anteriores, cenários prognósticos devem ser

empregados na análise da efetividade de cada uma delas, sendo que a

análise de custo e benefício deverá auxiliar na seleção da estratégia mais

adequada a ser empregada.
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10 ANEXOS

10.1 ANEXO A
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10.2 ANEXO B

EVOLUÇÃO GEOLÓGJCA DO COMPLEXO ALCALINO DE POÇOS
DE CALDAS

A evolução geológica do complexo foi sintetizada por Forrnan & Angeiras

(1981) em cinco estágios (Figura B.1).

O estágio inicial caracterizou-se pela injeção de uma pluma aicalina no

embasamento gnaissico pré-cambriano do complexo originando uma estrutura

circular. Sob a pressão da elevação as rochas foram fraturadas, e tão logo houve

o resfriamento elas se retraíram formando a caldeira. No segundo estágio a

atividade magmática foi reativada, e em parte está relacionado com o colapso de

retração do tinguaíto-fonolito no final do primeiro estágio. Durante a terceira

etapa ocorreu outro colapso da pluma de fonolito - tinguaito e erosão, formando

depressões em forma de crateras com diques anelares de tinguaito ao redor da

pluma. O quarto estágio caracterizou-se pela segunda fase da intrusão aicalina,

onde houve a formação de embasamentos rasos de lujauritos, chibnitos e foiaítos

no interior da pluma de fonolito-tinguaito. No estágio final o planalto foi erodido e

houve uma redistribuição da mineralização primária de urânio e a formação dos

minérios secundários.
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Figura B.1 - Evolução Geológica Simplificada do Complexo Alcalino de
Poços de Caldas (Forman & Angeiras, 1981)
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10.3 ANEXO C

CARACTERÍSTICAS DOS CORPOS MINERALIZADOS DO CAMPO DO

CERCADO

Os corpos A e E constituem-se numa unidade litalógica homogênea. O corpo B

está localizado no cone vulcânico. Os teores médios de U3O8 nos corpos A,B e E

são 700 ppm, 800 ppm e 1200 ppm respectivamente e situarn-se nas cotas A -

1240m, B -1252m e E - 1276m. Foram definidos como explotáveis 21.800 t de

U3O8 (Nuclebrás, 1977).

CORPO A

A mineralização do corpo A é composta por óxidos negros de urânio,

acompanhados principalmente de jordsite, ilsemanita, pirita e fluorita. Os minerais

de urânio são de origem primária. Estão caracterizados pela petchblenda e

parapechblenda, com aspecto pulverulento, disseminadas na matriz da brecha. O

corpo A contém 20% da reserva total da mina do cercado. A concentração média

do minério é 0,21% de U3O8 e 0,95% de MoO3 (Forrnan & Angeiras, 1981 &

Nuclebrás, 1977).

CORPO B

O corpo B ó considerado como um acúmulo de piroclásticos em uma zona de

Í3#(j iiiiGoiilfcKJoa lufos, cinzas e lavas. Apresenta na sua

Ó.HIÜUH m-jarot? vl« uiânlo, picllu, galona, oafaiariía, magneíita,

Hmonilu e honuillla a íluorita como ganga, Os óxidos de uiânio são representados

pelw putf-fihlendn, corri as nierfmas caraclt-rísticas do corpo A. São minerais de

oríjoiri prlifiúrh-i A conctsniiayfio íiiédia «le uiânio auniünía cotn a proxicnidade ao

úiübasüínenlo nofaliiia- aienito. O corpo 0 representa 65% da reseiva de urânio

do Campo do Cercado. A concentração média do minério é de 0,074% dell^Oa,

0,072% de ZrQa e 0,11% MoO3 (Forrnan & Angeiras, 1981 & Nuclebrás, 1977).
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CORPO E

Neste corpo a mineralização é tipicamente secundária, sendo os minerais de

urânio formados a partir da reconcentração originada da dissolução de minerais

pré-existentes. A mineraiogia é formada por óxidos negros de urânio que se

apresentam ou coni aspecto nodular, ou pulverizado (pechblenda e

parapacihbleiwtà), ltnoQntram-88 sempre associados à pirita e zonas argilosas.O

corpo E ropruienlH 16% dm warvaa da urânio da Mina do Cercado, com

aonoentraçflBí median do 0,117% de U»O8, 0,93% de ZrO2 e 0,09 de MoO3

(Forman & Angelra», 1981 & Nuclebrás, 1977).
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10.4 ANEXO D
AMOSTRAS

REJEITO

ÁGUA DE INFILTRAÇÃO

BR (50 cm)

ÁGUA DE INFILTRAÇÃO

BR (3m)

ÁGUA DO LAGO DA BR

ÁGUA DE TRANBORDO

E PE DRENAGEM DA BR

PlíSGIMA!» IW

RifjfclRAO 80HENBO

(MOÍCIAÍÍH; l i

TRATAMENTO

LIXIVIAÇAO

HCL OpH

LIXIVIAÇAO

LIXIVIAÇAO

ÁGUA

DESTILADA

DIGESTÃO

TOTAL

DIFRAÇAO DE

RAIOS-X

.<•-&•/#.&•*>• li»» rW^s-vriM-Va/íi-

DETERMINAÇÕES

MetaisAI,Fe,Mn,Zn,Cu, e Pb.

Radionuclldeos UJh, 226Ra e 2 t 0 Pb

MetaisAI,Fe,Mn,Zn,Cu, e Pb.

Radionuclídeos U,Th, ^ R a e 2 1 0Pb

pH e condutividade

MetaisAI,Fe,Mn,Zn,Cu,« Pb.

Radionuclldeos U J h ^ ^ R a e 2 1 0Pb

Composição mineralógica

MetaisAI,Fe,Mn,Zn,Cu, e Pb.

Radionuclldeos U,Th, ^ R a e 2 1 0Pb e

pH.

Fe, Fe+2,SO4=, S", OD, pH

Radionuclldeos U,Th, ^ ^Ra .^^Ra e

21Opb

MelalsAI,Fe,Mn,Zn,Cu1 e Pb.

Radionuclídeos U,Tli,226Ra e210Pb e

MetaisAI,Fe,Mn,Zn,Cu, e Pb.

Radionuclídtíos U.Th, 226Ra e 2 1 0Pb a

Haülcifiiiollilnoy 11,1 h, ' " ^ R J e 2 t 0 p b Ü

l;t |.

MsilislsAI.Fii.Mn.jTii.Cu, e Pb.

RmilunuclldBos U.Th, 22 t íKa e 2 l 0 P u e

OBJETIVO

Avaliar o potencial de mobilização

dos metais e radionuclldeos

Avaliar a eficiência da lixiviaçâo

comHoSO^em comparação a HCL

Reproduzir as condições naturais

Avaliar a razão móvel/total dos

metais e radionuclldeos nos rejeitos

Avaliar a composição mineralógica

do material reiido na BR

Avaliar a hidrogeoqulmica local

Caracterização flsico-química das

águas de infiltração

Avaliar a hidrogeoqulmica local

Avaliar a hidrogeoqulmica local

Avaliar a liidrogüCKjiifmlca local

Avaliar a hidwgeoqulmica local

Tabela D-1 - Resumo da Metodologia
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AHEXD E

PERFIL 1
CONCEN:"RAÇÃO WA FASE MÓVEL

PROTOCOLO AMOSTRí

C1PPC01

C2?pcoi
03PPCQ1

04PP0D1

03PPC01

07PPCO1

D8PPDO1

03PPO01

10PPOO1

11PPOO1

12PPOO1

ISP^OOI

í^POCÍ
15PP001
15PPOO1

17FPO01

18PP0O1

19=PC»1.

20PP001

21PP001
22DPCC1

23PP001

REJEITO

REJEITO

R2JEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJE'TO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

i TSPO

LIX HCL

LIX H 3 L

LiX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LiX HCL

LiX KCL

LIX HCL

LIX HCL

LiX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

DATA

ju!®3

JUÍ33

itiWEQ

juI/33

ju!/93

ju!/9S

ju!/33

JUVS3

juU53

jul/83

jul/93

jul®3

jui/SS

jui/53

ju!/S3

JUÍ/S3-

.!U!/S3

íUbSS

jul/93 '

vim

jul/33

DC REJEITO DA BR - (5g/100mi HCI Q,5M) - i
PRO-ÜKD

cm

10

20

30

40

5C

60

7D
eo
90

103

110

12C

I X

140

150

160

170

180

190

200

21C
220

230

ALUMÍNIO
mg/Kg

161,4

116

145,6

106

92,8

75,2

80,2

84,2

86.2

133,8

257

244,6

264,4

319

262,4

270,4

319.8

244,6

290,2

343,6

407

430,4

343,6

MANGANÊS
mg/Kg

9.2

0..4

2.2

2,2

0,8

0,6

0,8

1,2
2,4

16,6

45,8

54,4

57,6

79,6

129,8

187,6

435,2

440

347,2

243

269

397,6

321,6

FERRO
mgíKg

718,8

637,6

345

263

263

2042

244

180,2

177,4

355

698,6

796,2

873

967,8.

923,6

952,4

1231,6

1301,4

1267,2

1090,8

1103

1307

1197,2

ZINCO
mg/iú)

2,8

1,4

1,8

2,4

45
5

2,4

1,4

1,8

9

9

18,8

1S,2

18,2

22,4

23,4

26,6

20,4

24,4

24

25,6

36,2

40

mg/Kg
CHUMBO

mg?Kg
0

20

43,6

30,2

94

125

82,8

58,4

51,6

35,2

30,5

44,6

33

23.2

33,8

34,8

25,4

23,4

29,8

52,6

26,6

46,8

46.8

CALCJC
mg/Kg

S3

53J3

277,4

962,6

1854,6

. 1291

933,6

2730,6

2915,8

255,6

363,8

1356,6

1577,8

1046,2

986,4

739,6

558
1135,8

953,6

944,6

1076

950,6

944,6

RA22S
BqlKç

960

2360

3320

2440

3320

1860

2640

1740

280

1300

1700

S20

1080

1240

1120

1180

820

320

740

1400

1500

1040

800

RA22Ê T H -
BqíKc «SM

49,6

445

65,8

270

59,8

516

352

42S

33

44,4

26,4

325,2

£

"TCL2

B,4

as
7£

S.S

S£

11.2

15.2

3,4

7.2
7

5,2

6,2

8

8,6

11,8

8,2

8

5,4

6,6

6,2

6,6

££.25

1S54

3 £ £

Si.45
74.4

71.92

91,76

1Oâ64

125.95

t5!.28
1-43.84

155,24

151.28

225.68

312,45

195.92

215.76

223,2

220.72

2S5.2

2S.44

Pfa210

1260

2230

3CS0

3520

3420

4400

4340

2960

2S60

1S2O

2340

2260

2200

1440

1260

1760

900

900

940

760

1920

1060

1820

Tabela E.1 - Resultados obtidos na lixiviacao com HCI 0,5M (PERFIL 1)



PERFIL 2
CONCENTRAÇÃO NA

PROTOCOLC

34PP001

35PP001

36PP001

37PP001

38PPO01

39PP001

40PP001

41PP001

42PPO01

43PP001

44PP001

45PP001

46PPO01

47PP001

4SPP001

49PP001

) AMOSTRA

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

REJEITO

FASE MÓVEL

TIPO

UXHCL

LIXHCL

UXHCL

UXHCL

LIXHCL

LIXHCL

UXHCL

LIXHCL

LIX HCL

LIX HCL

LIXHCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

LIX HCL

DATA

jul/93

jul/93

ÍUlS3

ju!/93

juU93

iul/93

ju!/93

ju!/93

jul/93

juU93

ju!/93

jul/93

jul/93

jul/93

juU93

jul/93

DO REJEITO
PRORJND A' TI

cm tat
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

DA BR -tSgfimnú HCI 0,5M) - mg/Kg
sssc sw

T472
sa-t
65,4

26JS

2O5

I £ 4

4EM
5â4

113,4

210

1609,4

858,6

1126

656,6

623

SEsasss
madKg

* S 4

342

27,2

4S£

» e

73

872
36J5

-72

164.4

•!S22

•ÍS2.6

170,4

442,8

FERRO
tng/Kg

1746,8

854,4

423.8

539

336,4

1732
154,4

212

2732
381

15632
3003,4

814,6

688,2

858,2

1394,4

ZINCO
mg/Kg

2
1JB

1,4

1,4

1JB

1,8

4

12

132
50,6

25

58,4

35,8

392
47,4

CHUMBO
mgJKg

27,4

11,4

72
26,6

2,4

14

182
15,6

42
0,6

29,2

13,8

30,8

24,4

55,6

52,4

CÁLCIO
mg/Kg

693,8

1625,6

4134,4

63452
6894

9096

5533

4809,4

6947,8

101912
12150,4

9226,4

6027,8

3632,6

4451

4291,2

RA226
Bq/Kg

1060

620

343

480

500

820

880

940

720

460

500

640

1020

1840

1500

1380

RA228
BqfKg

0

0

0

383
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TH-TOT
mg/Kg

4,6

62
4,6

3,2

5

42
4,6

3

3,8

5,4

22,8

11,2
13,4

6

6,4

7

U-238
mg/Kg

5,6

52
4,4

2,6

32.
32
3,8

11,6

7,8

13

62,8

392

48,2

222
17,4

23,2

U-23E
BqfKg

69,44

64,48

54,56

32,24

39,68

39,68

47,12

143,84

96,72

1612
778,72

486,06

597,63

275,28

215,76

287,68

Pb210
Bq/Kg

1240

1040

300

760

1940

1460

1160

1540

1200

630

166Ò

1320

1720

1720

1860

1600

TabeSa E.2 - Resultados obtidos na lixiviação com HC! 0,5M (PERFIL 2)
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CONCENTRAÇÃO / DIGESTÃO TOTAL -; 1g/50m! ) - mg/Kg

PROTOCOLO
P-Oi
03nPTOT

12°PTO"
19PPTOT

F-32
Z4PPT0-
31PPTOT
P-03
35?PTCT
41P°TOT
48PPTOT

AMOSTRA

RSJSTC
REJrJTC
RSJEÍTO

F.EJ3TO
REJEITO

REJEITO
RSJílTC
R£jsrro

LIXMACÃO COM H2SO4 -

PROTOCOLO

C2PPLIXH
11PPLÍXK
20PPLIXK
2EPPLIXH
32PPUXÍ-!
36PPLiXh
42PPLIX*
49PPLÍXH

AMOSTRA

REJETC
R-SÍEITO

REJ3TO
REJEITO
R£J2íTO
REJEITO

TIPO

SED.TOTA'.
SSD.TOTA,
SED TCTA.

S2B.TCTA'.
Sc.D. i OTAL

SED TOTAL
S : D . ~ " O V : .
SED.TOTA-

TIPC

l!X. H2SO4
L!X K23C-;
LIX. H2SO-
L1X. H2SCK
L:X. H2SO-;
LIX. H2SO1
U(X. H,2SOi
LIX. HÍSOi

DATA

07/S3
C/93
07/93

07/S3
07/33

07/93
C7/93
Ü7/93

DATA

07/93
07/S3
C7/S3
07/S3
07/93
S7/33
07Í33
C7/93

PROFUWD

0 00
0.00
o.oc

o.w
0,00

0.00
0.00
o.oc

MEDIA
MAXIMO
MÍNIMO

PROFUND

0,20
1,10
2.00
0.1 ü
0.45
0.30
0,80
1,63

ALUMÍNIO
mg/kg

278131.00
27562Í.00
273101,00

2*7488,00
2S1937.00

2475E2.O0
247084,00
263571,00

261950,63
279161,03
247034,00

ALUMÍNIO

MANGANÊS
mg/kg

14,14
39,77

173,35

184.77
182,80

180.58
55,17

173,12

12671
192.80
14,14

MANGANÊS

FERRO
ma/kg
15935,00
12452,00
20280,00

17324.00
20380,00

12440.00
14792,00
12600,00

15776,63
20380,00
12440,00

FERRO

ZINCO
mg/Kg

44.74
66,66
98,00

76,00
101,44

110,16
40,88

132,57

86,31
132,57
•40,88

ZINCO

CHUMBO
mg/Kg

100,34
82,17

106,66

143,14
108,92

107,46
73,79

118,54

106,37
143.14
73.76

CHUMBO

CÁLCIO
mg/Kg

57,30
147.80
85,05

<OS,70
81,54

214.53
489.51
289,78

221.90
488,51
57,30

CALCIC

RA228
Bq/Kg

2452.00
616,00

4S93.C0

5153.00
843,00

3050,00
393.00

37148,00

6818,88
37148,00

383,00

RA22C
Bq/kg

29.80
42.80
37.80
45,00
40.80

4,48
21,40

213,20

RA22S
Bq/ltg

6252,00

1406,00

3829,00
6252,00
1406.00

RA228
B<J;K8

TH-TOTAL
mg/K3

39,38
27.27
6,57

18.69
28,76

27.27
2,53

36,36

23.3È
38.38
2.53

TH-TOTAL
mg/HS

8,62
4.03
3,96
7,62
5,36
4.90
2.34
4.24

U233

2E2H.3S
19S£_2-
ÍT7B,*r.

155S.2*
W52.7Í

«1551
1396.43
1S7E.7S

16S7.0C
2028.6?
1395,45

U2S8

PB21Í
hsívz

B6s-_a:

SSCDC
27SÁK
SZT2JE

1ÍSÍC2C
Z70Ê.X

PBI1C
Bqf*S

81S.0C
M04.0C
1528,05
1S4ZOC
1180.X

1S3.K
654 0 :

• 1323 4 ;

Tabela E4 - ResuStacos obtidos nos experimentos de Ifxiviaçâo com H2SO4 0.5M e na digestão total Qas amostras de Rejeitos da Bacia âe Rejeitos-


