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RESUMO 

 
A drenagem ácida de minas (DAM) é um fenômeno conhecido na atividade de mineração e tem sido 

identificado como uma das principais causas que leva a liberação de água ácida e de contaminantes ao meio 

ambiente. A DAM ocorre pela oxidação da pirita, contida na rocha explorada, na presença de água e oxigênio. 

Este fenômeno é observado na maioria dos depósitos de estéreis da INB – Caldas, sendo este local a primeira 

instalação de mineração de urânio no Brasil. A DAM tem levando a grande dispêndio financeiro para o 

tratamento das águas produzidas no interior da instalação. Portanto minimizar a ocorrência da DAM tornou-se 

um desafio e estão sendo realizados estudos que visam compreender o transporte de oxigênio e água para o 

interior das pilhas. Este projeto é parte deste esforço onde pretende-se utilizar o Rn-222 como traçador natural 

do oxigênio. O estudo consistiu em realizar o mapeamento da concentração de Rn-222 no ar intersticial da pilha 

4 (bota-fora 4) de estéreis de mineração de urânio da INB em Caldas – MG utilizando a  técnica de adsorção de 

Rn-222 em carvão ativado e posterior determinação da concentração por espectrometria gama de alta resolução. 

Os resultados da espectrometria foram analisados em um Sistema de Informação Geográfica – SIG e através da 

interpolação, foi elaborado o mapa de concentração de Rn-222. Um amostrador automático de gases do solo foi 

projetado e construído, a fim de estudar em detalhes algumas estações de amostragem consideradas como 

potenciais pontos de recargas ou descargas de radônio (e oxigênio). Este sistema permite a amostragem durante 

a noite e finais de semanas, sendo estas as condições necessárias, a longo prazo para entender o transporte de 

radônio no interior da pilha. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na atividade de mineração o fenômeno conhecido por drenagem ácida de minas (DAM) tem 

sido identificado com uma das principais causas que leva a liberação de água de ácida e 

contaminante no meio ambiente. Para que a DAM ocorra é necessário que a rocha explorada 

possua o minério conhecido como pirita (sulfeto de ferro), que pode ser oxidado na presença 

de oxigênio e água [1][2]. A reação simplificada pode ser representada por: 

 

4FeS2 + 15O2 + 14H2O = 4Fe(OH)3 + 8H2SO4 
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No planalto de Poços de Caldas foi instalada a primeira mineração de urânio do Brasil. Este 

empreendimento possui uma mina a céu aberto, uma bacia de rejeito e vários depósitos 

estéreis (Bota fora - BF) de mineração, sendo que os BFs 4 e 8 são os que contêm maiores 

volumes de materiais. A DAM tem sido observada em todos os depósitos de estéreis, o que 

tem levado a grande dispêndio financeiro para o tratamento das águas produzidas no interior 

da instalação [3]. Com objetivo de apontar uma solução para minimizar a ocorrência da 

DAM, estão sendo realizados estudos que visam compreender o transporte de oxigênio e água 

para o interior das pilhas. Neste contexto pretende-se utilizar o Rn-222 como traçador natural 

do oxigênio, assim como visto em trabalhos similares desenvolvido por Pierres et al. [4] 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos propostos por este trabalho são o de realizar o mapeamento da concentração de 

Rn-222 no ar intersticial da pilha 4 (BF-4) de estéreis de mineração de urânio da INB em 

Caldas – MG, como também construir um sistema automático de coleta de gases intersticiais.  
 

 

3.  METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi dividido em três partes para o estudo de 

radônio na pilha intersticial 4, sendo estas: campanhas de amostragem de gases no bota-fora 

4; Estudo da variação sazonal/diária do ponto K6 e o desenvolvimento do sistema automático 

de coleta de gases intersticiais. 

 

3.1. Sistema de amostragem de gases no solo 

 

Todas as partes, deste presente trabalho, foram realizadas utilizando a técnica de adsorção de 

Rn-222 em carvão ativado e posterior determinação por espectrometria gama [5]. 

 

Para a amostragem foi empregada uma sonda projetada especialmente para esta aplicação 

pela empresa Genitron. A sonda foi introduzida na pilha até uma profundidade de 0,40 m e o 

ar intersticial foi retirado utilizando uma bomba de ar marca Genitron modelo Alphapump. O 

ar fluiu através do carvão ativado (onde o radônio é retido) disposto em um frasco lavador de 

gás do tipo Dreschel por um tempo de aproximadamente 7 minutos e a vazão de 0,5 l/minutos 

(Figura 1). 

 
 

Figura 1: Sistema de amostragem de Rn-222 no ar intersticial da pilha. 
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3.2. Espectrometria gama de alta resolução com detector de HPGe 

 

Após a amostragem, o carvão ativado foi retirado do frasco e disposto em recipiente de 

geometria apropriada. A amostra foi deixada em repouso por 4 horas, tempo suficiente para 

que o Rn-222 entre em equilíbrio radioativo secular com os seus filhos de meia vida curta. 

Após este tempo a análise foi realizada em um espectrômetro gama de alta resolução marca 

Canberra com 20 % de eficiência relativa. Foram utilizados os fotopicos do Pb-214 e Bi-214 

para a quantificação da atividade de Rn-222. 

  

3.3. Campanhas de amostragens de gases intersticiais na pilha do BF-4 

 

Com o intuito de realizar um mapeamento da concentração de Rn-222 no ar intersticial da 

pilha 4 (BF-4) de estéreis de mineração de urânio da INB em Caldas – MG, foi realizado duas 

campanhas de amostragem sendo estes no período de maio/2010 e agosto/2011. 

 

Para tal objetivo foi necessário a realização de uma malha para amostragem como visto na 

Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2: Malha de amostragem BF4 – INB, Caldas-MG. 

 

Foi realizada nesta malha a amostragem de gases no solo e posteriormente foram realizadas 

as análises, em laboratório, amostras de carvão atividade contendo o radônio retido durante a 

amostragem.  

 

Os resultados obtidos foram avaliados em um Sistema de Informação Geográfica – SIG, 

onde, por meio de interpolação foi elaborado o mapa da concentração de Rn-222 no ar 

intersticial da pilha 4 (BF-4) de estéreis de mineração de urânio da INB em Caldas – MG. 

 

3.4. Variação Sazonal/Diária no ponto K6 

 

Depois de realizados os estudos da concentração de Rn-222 no ar intersticial da pilha 4  

(BF-4), foi verificado elevada concentração de Rn-222 no ponto K6, e este fato fez com que a 

pesquisa procurasse entender qual é o fenômeno responsável para que isto ocorra. Com este 
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objetivo, foi realizado um estudo, no qual buscou realizar algumas amostragens em um 

determinado período de tempo e não mais apenas em um único horário do dia como foi 

realizado nas campanhas anteriores. 

  

O procedimento de amostragem e análise foram novamente realizados neste ponto em 

diferentes horários em um mesmo dia. As amostragens deste ponto foram realizadas em 

quatro dias e na Tabela 01, observa-se o tempo entre amostras como também os seus 

respectivos dias, e outras informações relevantes: 

 

Tabela 01: Campanhas de amostragems no ponto K6 

Discriminação das amostragens 
 

Coleta Ponto K6 BF4 - Data: 07/03/2012 

Experimento 
Tempo de 

amostragem (s) 
Inicio Fim 

Concentração de 
Rn-222 (KBq/m³) 

Tempo entre 
amostras 

Exp1 392 14:27 14:33 984,3 

34 minutos 
Exp2 392 15:01 15:07 825,7 

Exp3 392 15:35 15:41 876,9 

Exp4 392 16:01 16:07 884,6 

Coleta Ponto K6 BF4 - Data: 13/03/2012 

Experimento 
Tempo de 

amostragem (s) 
Inicio Fim 

Concentração de 
Rn-222 (KBq/m³) 

Tempo entre 
amostras 

Exp5 392 09:24 09:30 767,4 
36 minutos e 60 

minutos 
Exp6 392 10:00 10:06 750,3 

Exp7 392 11:00 11:06 746 

Coleta Ponto K6 BF4 - Data: 20/03/2012 

Experimento 
Tempo de 

amostragem (s) 
Inicio Fim 

Concentração de 
Rn-222 (KBq/m³) 

Tempo entre 
amostras 

Exp8 392 10:00 10:06 617,9 

60 minutos 

Exp9 392 11:00 11:06 614,8 

Exp10 392 12:00 12:06 610,3 

Exp11 392 13:14 13:20 691,1 

Exp12 392 14:00 14:06 534,6 

Exp13 392 15:00 15:06 506,7 

Exp14 392 16:00 16:06 573,4 
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3.5. Desenvolvimento do sistema automático de coleta de gases intersticiais 

 

Na segunda fase deste trabalho foi observada a dificuldade quanto às amostragens no ponto 

K6 em horários do período noturno. 

 

E para tanto foi desenvolvido um sistema automático para a coleta de gases intersticiais. Este 

sistema é composto pela bomba Alpha Pump, um Relé programável CLIC 02 da marca WEG, 

válvulas solenóides e dois termômetros para medir temperatura interna e externa ao solo. 

 

O princípio de funcionamento deste equipamento é forçar o ar intersticial, que bombeado pela 

Alpha Pum, a passar por um dos oitos frascos lavadores de gases tipo Dreschel em um tempo. 

O dispositivo tem o objetivo de eliminar a necessidade de um operador a realizar a troca do 

frasco no intervalo de operação da bomba. 

 

Ao passar pela bomba, o ar intersticial segue até as válvulas solenóides, sendo que apenas 

uma dessas válvulas estará aberta de acordo com a programação eletrônica do equipamento. 

Após passar por esta válvula aberta o ar intersticial passa no carvão ativado disposto nos 

frascos Dreschel correposdente a aquela válvula, onde o Rn-222 ficará retido. É registrado no 

equipamento também os valores das temperaturas do ambiente e do solo no momento da 

coleta de cada amostra. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Campanhas de amostragens de gases intersticiais na pilha do BF-4 

 

As duas campanhas de amostragens apresentaram resultados de concentração similares em 

cada um dos pontos amostrados. Na segunda campanha os resultados obtidos encontram-se 

no intervalo de 33,7 kBq/m3  a 1484,2 kBq/m3, com o valor médio de 320,7 ± 263,3 

kBq/m3, conforme pode ser observado no  gráfico da Figura 3. 

 

 

 
 

Figura 3: Concentrações de Rn-222 no ar intersticial nas estações de amostragem. 
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Os resultados foram avaliados em um Sistema de Informação Geográfica – SIG onde, por 

meio de interpolação, foi elaborado o mapa da concentração de Rn-222 no ar intersticial da 

pilha 4 (BF-4) de estéreis de mineração de urânio da INB em Caldas – MG, que é apresentado 

na Figura 4. 

  

 
 

Figura 4: Mapa da concentração de radônio nos diversos pontos de amostragens. 
 

 

Observa-se neste mapa que na região nordeste são encontrados as maiores concentrações de 

radônio sendo o ponto K6 o que apresenta maior valor. Destaca-se que nesta região está 

localizado o talude de aproximadamente 70 metros de altura e a antiga drenagem do Córrego 

consulta.  

 

A análise preliminar tem apontado que o transporte de radônio e de oxigênio ocorre no 

sentido do talude para a pilha e através das falhas no sentido do antigo traçado do Córrego 

Consulta. 

 

Uma das limitações desta técnica está relacionada a camada de argila de fora adicionada ao 

BF4. Em alguns pontos (ex. O2) esta camada tem espessura superior a profundidade em que 

os gases foram coletados, resultando em pontos com baixa concentração de radônio.  

  

4.2. Variação Sazonal/Diária no ponto K6 

 

Os resultados encontrados para a segunda parte deste trabalho estão dispostos na Tabela 1, 

que é o número do experimento e a concentração de Rn-222 em kBq/m³. 

 

Como descrito, este trabalho desenvolveu um sistema de coleta de gases intersticiais 

automático, e vários testes foram realizados para que fosse confirmado o funcionamento 

correto do equipamento. E estes testes mostraram resultados positivos para o funcionamento 
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do equipamento, sendo que o ar intersticial passou por todos os frascos acoplados ao 

equipamento fazendo com que o Rn-222 ficasse retido no carvão ativado. 

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

A técnica de medição utilizando carvão ativado demonstrou-se adequada para esta aplicação, 

uma vez que as concentrações são elevadas o suficiente para que a análise seja executada em 

tempo de contagem exeqüível (~15 minutos). 

 

Os resultados preliminares têm apontado que os transportes de ar no interior das pilhas 

ocorrem predominantemente através dos taludes e das falhas correspondentes aos antigos 

traçados dos córregos da região. Novas investigações estão em andamento para confirmar 

esta hipótese. 

 

Até o momento, nada se pode afirmar quanto a variação sazonal/diária, visto que a 

quantidade de testes realizados na pilha 4 (BF-4) de estéreis de mineração de urânio da INB 

em Caldas – MG, não foram os suficientes para afirmar alguma hipótese. 

 

Foi observada, para o equipamento de coleta de gases intersticiais automático, uma boa 

eficiência quanto ao seu funcionamento, sendo assim, o equipamento pode ser utilizado para 

tal objetivo. 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro à pesquisa e à FAPEMIG. 

 

 

REFERENCES 

 

 

1. Fernandes, H. R. S. M. Subsídios ao Descomissionamento da Primeira Indústria de 

Mineração e Beneficiamento de Urânio no Brasil — O Caso do Complexo Mínero 

Industrial de Poços de Caldas – MG. Tese (Doutorado) — Instituto de Geociências, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Nov 1997. 

2. Franklin, M. R. Modelagem numérica do escoamento hidrológico e dos processos 

geoquímicos aplicados à previsão da drenagem ácida em uma pilha de estéril da mina de 

urânio de Poços de Caldas – MG. Tese (Doutorado) — Programa de Engenharia Civil, 

COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Agosto 2007. 

3. Cipriani, M. Mitigação dos Impactos Sociais e Ambientais Decorrentes do Fechamento 

Definitivo de Minas de Urânio. Tese (Doutorado) — Instituto de Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas— Unicamp, Campinas, SP, Nov 2002. 

4. Pierres, K. M. et al. Radon, helium and CO2 measurements on soils overlying a former 

exploited oilfield, Pechelbronn ditrict, Bas-Rhin, France. Journal of Environmental 

Radioactivity. 101, 835 – 846. 2010. 

5. Hartely, J. N.; Freeeman, H. D. Radon flux measurements on gardinier and royster 

phosphogypsum piles near Tampa and Mulberry, Florida. Pacific Richland, WA: 

Northwest Laboratory, 1986. (USEPA/520/5--85-029).  


