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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta dados sobre a análise dos parâmetros físico-químicos das águas 

subterrâneas na mina urânio Osamu Utsumi, pertencente às Indústrias Nucleares do Brasil – 

INB, situada no município de Caldas. Este trabalho integra a equipe responsável pela 

avaliação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), esta equipe é constituída 

por pesquisadores do Laboratório de Poços de Caldas- LAPOC e do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico Nuclear- CDTN, unidades da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear- CNEN. A amostragem foi realizada em onze poços na área do bota-fora 4 e cava da 

mina. As análises da qualidade da água subterrânea foram realizadas utilizando a sonda 

multiparamétrica Horiba U-23, aquisição recente do LAPOC. Os resultados obtidos 

caracterizam a água subterrânea de dez poços monitorados como ácidas e com uma elevada 

condutividade elétrica, em decorrência dos impactos causados pela Drenagem Ácida Mineira 

(DAM). 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A sonda multiparamétrica Horiba U-23 foi aplicada na análise das amostras de água 

subterrânea de onze poços de monitoramento de água subterrânea e foram coletadas no 

Complexo Mínero-Indutrial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC), localizado na região 

sudoeste do estado de Minas Gerais no município de Caldas (Figura 1). Este foi o primeiro 

empreendimento de lavra e beneficiamento de minério de urânio a atuar no Brasil, o 

complexo é administrado pela Indústria Nucleares do Brasil S.A. (INB). A área do CIPC 

influência duas bacias hidrográficas: a Bacia do Ribeirão das Antas e a Bacia do Rio Verde, 
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ambas efluentes do Rio Pardo. Em decorrência da localização do CIPC, sobre o divisor de 

águas das duas bacias, denota-se que o monitoramento e a recuperação da área são 

importantes, pois influenciam nas cidades ao redor da área da mina. Os poços de 

monitoramento estão localizados nos mananciais de abastecimento na região dos municípios 

de Caldas, Pocinhos do Rio Verde (distrito de Caldas) e Poços de Caldas. 

 

 

 
 

Figura 1- Localização dos poços de monitoramento. 

 

 

Devido à exploração de minério de urânio realizada no local e ao fato deste mineral possuir 

propriedades radioativas é necessário um Serviço de Proteção Radiológica e desenvolver 

planos de monitoração controle e proteção. Esses planos são revisados e submetidos pela 

CNEN, que segue uma lista de normas e responsabilidade que devem ser aplicadas na 

regulação e controle indústria mineral de urânio.  A Proteção Radiológica executa medidas de 

radiação gama externa, de concentração de atividade de radionuclídeos específicos em 

amostras de águas de superfície e subterrânea, ar, aerossol, solo, sedimentos, produtos 
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agropecuários (legumes, verduras, grãos, frutas, carne, leite, ovos), peixes e pastos dentro da 

instalação e num raio de ate 30 km, atingindo assim as cidades próximas à instalação. [1] 

 

As possíveis anomalias radioativas do Planalto de Poços de Caldas tem despertado o interesse 

de centenas de pesquisadores, originando estudos de caracterização principalmente nos 

campos da Física, Química, Geologia, Radiologia e Biologia. Alguns destes trabalhos 

permitem visualizar a evolução das preocupações com a proteção do meio ambiente e da 

população da região, contra os possíveis impactos da implantação do Complexo Mínero-

Industrial do Planalto de Poços de Caldas. 

 

A Mina de Osamu Utsumi apresenta altas concentrações de metais dissolvidos e pH baixo 

devido a Drenagem Ácida Mineira – DAM.  A DAM é um impacto negativo devido à 

atividade mineradora, capaz de comprometer a qualidade do recurso hídricos da região, o 

principal precursor deste impacto é a pirita, FeS2 . O processo inicia-se quando a superfície 

dos sulfetos é exposta à presença de oxigênio e água, liberando ao meio ambiente um efluente 

com baixos valores de pH e elevadas concentrações de metais pesados e sulfatos. Geralmente 

estas soluções aquosas são drenadas nos corpos hídricos (lagos, rios, etc.), comprometendo 

seu ecossistema e a qualidade da água. [9] 

 

Possíveis problemas ambientais foram detectados na mina e nos bota-foras, uma vez que as 

águas bombeadas para o meio ambiente apresentaram pH em torno de 3,5 e atividades de 74 

Bq/L e até 20 Bq/L para urânio solúvel e 
226

Ra, fato ocorrido no período de implantação a 

décadas atrás. Os lançamentos contínuos dessas águas no meio ambiente poderiam 

representar um impacto radiológico ambiental. [1] 

 

Portanto, devido à relevância de se caracterizar o quanto está contaminada e o quão 

influenciam as águas subterrâneas que provem da área da mina urânio do CIPC, realizou-se 

coleta de água subterrânea em 11 poços de monitoramentos (PM). Para tanto se utilizou a 

técnica de bombeamento de baixa vazão para a coleta das amostras. Estas foram analisadas 

diretamente na célula de fluxo da sonda multiparamétrica Horiba U-23 e os parâmetros 

físico-químicos obtidos estão expostos neste trabalho. A figura 1 refere-se a foto da sonda 

multiparamétrica e célula de fluxo utilizada no presente estudo. 
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Figura 2- Sonda Multiparamétrica e célula de fluxo. 
 
 

1.1 Descrição Dos Poços De Monitoramento De Água Subterrânea 

 

 

As amostragens foram realizadas entre os meses de Março e Julho de 2013. O perfil de cada 

um dos onze poços analisado estão expostos na tabela 1, nela está descrito à altitude dos 

poços em metros, a profundidade em metros, o nível da água em metros e a região de 

localização. 

 

Tabela 1: Perfil dos Poços de Monitoramento Analisados. 

 

  Altitude Profundidade Nível da Água Localização 

  (m) (m) (m)   

PM 1 1301 16 8,14 Bacia Nestor Figueiredo 

PM 10 1335 12 5,25 Cava da Mina 

PM 16 1366 6 0,95 Cava da Mina 

PM 30 1366 24 Poço Jorrante Cava da Mina 

PM 36 1285 10 3,00 Bacia Nestor Figueiredo 

PM 38 1333 30 4,01 Cava da Mina 

PM 39 1335 12 1,89 Cava da Mina 

PM 40 1334 48 Poço Jorrante Cava da Mina 

PM 41 1378 50 26,37 Bota - Fora 4  

PM 42 1381 30 6,46 Bota - Fora 4  

PM 43 1385 29 4,85 Bota - Fora 4  
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1.2 Parâmetros Físico-Químicos Analisados 

 

 

1.2.1 pH 

 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) é uma da ferramentas mais importantes e frequentes usada 

na análise da água. O pH varia em uma escala de 0 a 14, caracterizando a solução aquosa de 

acordo com a intensidade alcalina (pH>7,0),  neutralidade (pH=7,0) ou acidez (pH<7,0). A 

importância de se analisar o pH é devido a sua influência direta e indireta  nos ecossistemas 

aquáticos, exerce efeitos diretos sobre a fisiologia das diversas espécies e em certas 

condições, influência indiretamente, contribuindo para a precipitação de elementos químicos 

tóxicos como os metais pesados [2]. Em quase todas as fases de um tratamento de água, em 

um controle de corrosão e em processos de precipitação, neutralização e coagulação depende-

se do valor do pH, pois é indispensável para determinar a alcalinidade, o CO2 e o equilíbrio 

ácido-base. O método de determinação do pH mais utilizado é o método potenciométrico. 

 

 

1.2.2 Oxigênio dissolvido (OD) 

 

 

Parâmetro muito importante sendo indispensável para o metabolismo dos microrganismos 

aeróbicos presente na água e para os seres vivos, principalmente para os peixes, que não 

resistem a concentrações de OD na água inferiores a 4,0 mg/l [2], nota-se a essencialidade do 

oxigênio dissolvido. A água, em condições normais, contém oxigênio dissolvido, cujo teor de 

saturação depende da altitude e da temperatura; águas com baixos teores de oxigênio 

dissolvido indicam que receberam matéria orgânica; a decomposição da matéria orgânica por 

bactérias aeróbias é, geralmente, acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio 

dissolvido da água; dependendo da capacidade de autodepuração do manancial, o teor de 

oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos, ou zero, extinguindo-se os 

organismos aquáticos aeróbios. [2]  
 

 

1.2.3 Turbidez 

 

 

É a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa quantidade de água, conferindo 

uma aparência turva à mesma. Essa medição é feita com turbidímetro ou nefelômetro, que 

comparam o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com o de um feixe de 

igual intensidade, ao passar por uma suspensão padrão. Quanto maior o espalhamento, maior 

será a turbidez. Ocasionado pela presença de matéria em suspensão na água, como argila, 

sílica, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras 

partículas. O padrão de potabilidade é de uma turbidez inferior a 1 NTU (Unidades 

Nefelométricas de Turbidez). [8] 
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1.2.4 Condutividade 

 

 

A condutividade elétrica em uma água é representada em sua maioria por sólidos dissolvidos 

em água, dos quais se destacam dois tipos: compostos iônicos e compostos catiônicos. Os 

compostos iônicos (cargas negativas, que possuem elétrons livres na camada de valência) são 

sólidos que se dissolvem em água e caracterizados como sendo cloretos, sulfatos, nitratos e 

fosfatos.  Os compostos catiônicos (cargas positivas, que perderam elétrons na camada de 

valência) também interferem na condutividade elétrica da água e  possuem cátions de sódio, 

magnésio, cálcio, ferro, alumínio e amônio.  Desta forma, quando mensuramos a 

condutividade elétrica de uma amostra, estamos na realidade quantificando uma grande 

quantidade de compostos nela contidos - uns positivos, outros negativos - e que, em solução, 

permitem a passagem da eletricidade. Materiais orgânicos, como óleos, graxas, álcool, fenóis 

não possuem a capacidade de conduzir eletricidade. [2] [7] 

 

 

1.2.5 Potencial Oxidação- Redução 

 

 

Em uma análise de amostra de água pode-se verificar a ocorrência tanto a redução da 

molécula de água, como a sua oxidação. O ORP (potencial de oxidação redução) quantifica 

este potencial da amostra, conferindo informação se amostra fornece ou recebe elétrons na 

solução, variando de acordo com os íons presentes na amostra. 

 

 

1.2.6 Temperatura 

 

 

Está medida indica a intensidade de calor; é um parâmetro importante, pois, influi em 

algumas propriedades da água (densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido), com reflexos 

sobre a vida aquática. A temperatura pode variar em função de fontes naturais (energia solar) 

e fontes antropogênicas (despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas).  

 

 

1.3 Bombeamento De Baixa Vazão 

 

As amostras foram coletadas utilizando bombeamento de baixa vazão. O princípio básico 

deste sistema consiste em coletar a água diretamente da seção filtrante do poço, evitando a 

entrada da água com vazão acima da produção fornecida pelo aquífero, o que faz com que o 

distúrbio causado no poço seja minimizado. As variáveis devem ser controladas para que o 

fluxo de entrada no poço seja respeitado. Tendo em vista a necessidade do controle de tais 

variáveis, diversas normas devem ser seguidas, notadamente EPA, ASTM e ABNT NBR 

15847, sendo, está ultima, utilizada para o desenvolvimento da presente pesquisa.  

 

Registra-se que na amostragem de baixa vazão, necessário se faz que o bombeamento do 

poço seja menor ou igual a 1 l/min até que haja a estabilização dos parâmetros analisados. 

Após está fixação, a vazão máxima utilizada deve ser de 0,5 l/min, momento no qual a coleta 

pode ser efetivamente realizada. 
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Definiu este tipo de coleta para o estudo em questão, pois as amostras retiradas alteram ao 

mínimo possível à condição natural de fluxo do aquífero subterrâneo. Ou seja, todo o 

processo de amostragem deve procurar minimizar o rebaixamento, a agitação e a mistura da 

água existente no interior do poço. Em relevância a tais condições a norma ABNT NBR 

15847 define que o rebaixamento máximo permitido em poços com seção filtrante plena é de 

25 cm abaixo do nível estático.  

 

Respeitam-se tais procedimentos, pois é comprovado que entre duas campanhas de 

amostragem a água existente no poço de monitoramento sofre várias interferências do meio e 

não é representativa da água da formação.  Portanto é necessária a renovação do fluxo 

previamente à coleta das amostras, esta renovação denomina-se purga, ocorre durante o início 

do bombeamento até a estabilização dos parâmetros analisados pela sonda. [3] 

 

 

 
 

Figura 3- coleta, utilizando bombeamento de baixa vazão. 

 

 

2. RESULTADO DOS DADOS AMOSTRAIS 

 

 

O estudo avaliou a qualidade ambiental da água subterrânea utilizando a sonda 

multiparamétrica Horiba U-23 em onze poços do CIPC. A qualidade da água foi avaliada 

através da analise dos parâmetros físico-químicos: pH, potencial de oxidação- redução, 

condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido e temperatura. Os valores obtidos foram 

comparados à outra sonda multiparamétrica, de propriedade da INB.  

 



INAC 2013 Recife, PE, Brazil 
 

Tabela 2: Resultados das análises dos pontos de monitoramento, valores de potencial 

hidrogeniônico (pH), Potencial de Oxidação-Redução em mili-Volts (mV), 

Condutividade elétrica em mili-Siemens por centímetro (mS/cm), Turbidez em unidades 

Nefelométricas de turbidez (NTU), Oxigênio Dissolvido em miligramas por litro (mg/l) e 

Temperatura em Celsius (ºC). 

 

               LAPOC/ Sonda Multiparamétrica Horiba U-23   

  pH ORP Condutividade  Turbidez OD Temperatura 

    (mV) (µS/cm) (NTU) (mg/L) ºC 

PM 1 3,65 347 4.870 0,7 0,65 20,17 

PM 10 5,11 172 1.259 0,0 1,74 19,52 

PM 16 4,26 151 660 8,6 6,31 18,58 

PM 30 4,06 245 121 0,0 3,70 19,20 

PM 36 4,93 294 45 0,0 4,03 18,85 

PM 38 7,13 -154 663 6,4 0,19 19,16 

PM 39 3,90 260 819 0,0 0,16 19,61 

PM 40 5,50 40 950 4,8 1,43 18,14 

PM 41 4,55 -108 1.670 3,4 0,38 20,01 

PM 42 6,13 4 325 49,6 0,74 19,46 

PM 43 6,00 -53 960 0,0 0,18 19,61 

              

MÉDIA 5,02 108 1.040 6,68 1,77 19,30 

Máximo 7,13 347 4.870 49,6 6,31 20,17 

Mínimo 3,65 -154 45 0 0,18 18,14 
 

 

A análise caracterizou a água de dez poços como ácidas e a água de um poço como alcalina, 

o PM – 38. A média de pH para os onze poços é igual a 5,02.  Dentre todos os poços o valor 

mais baixo de pH obtido foi no PM – 1, com pH = 3.65, ponto localizado exatamente na 

ultima barragem antes da liberação da água no Córrego da Consulta, que a leva diretamente 

para o Ribeirão Soberbo. Este ponto é impactado pelos processos de DAM no Bota-Fora 4 

[1]. O ribeirão Soberbo é afluente do rio Verde, a montante do distrito de Pocinhos de Rio 

Verde – Caldas/MG. Para que se conserve a vida aquática, o ph ideal deve variar entre 6 e 9 . 

[2] A sonda mostrou ser rápida e precisa na análise do pH. 

 

Usufruindo das possibilidades de análise fornecida pela Horiba U-23 coletou-se também água 

nos poços para determinação dos valores de turbidez. O valores obtidos para os PM – 1, PM 

– 10, PM – 30, PM – 36, PM – 39 e PM – 43 são considerados níveis normais para água 

subterrânea com valores < 1,0 NTU. Porém o PM – 42 possui uma turbidez igual a 49,6 NTU 

nível alto, a água deste poço não é indicada para nenhuma atividade devido à presença de 

matérias sólidas em suspensão, notou-se pelo odor e aparência um possível nível elevado de 

sílica, ferro e de enxofre. Suspeita-se que está matéria em suspensão é proveniente do Bota-

Fora 4 (depósito de estéril e material da cava da mina), demonstrando uma possível 

contaminação da água subterrânea em decorrência das atividades já realizadas na mina.  

 

Medidas de condutividade elétrica para os onze poços foram coletadas. Compostos catiônicos 

e aniônicos são os responsáveis pela passagem da eletricidade, o mesmo fenômeno explica à 
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baixa condutividade da água destilada que é constituída de poucos íons. A condutividade 

analisada teve uma média nos poços de 1.040 µS/cm (micro Siemens por centímetro), a 

maior encontrada foi no PM – 1 com 4.870 µS/cm, seguida pelo PM – 41 com 1.670 µS/cm 

localizados no Bota-Fora 4 formando o conjunto de águas mais salinas dos poços analisados 

[6]. O PM – 36 apresentou a menor condutividade, igual a 0,045 µS/cm. A Horiba U-23 

demonstrou ser eficiente para a análise da condutividade elétrica. 

 

Verificaram-se também os valores do potencial de redução da molécula e do potencial de 

oxidação. O ORP (potencial de oxidação redução) quantifica este potencial da amostra, 

determinando se amostra fornece ou recebe elétrons na solução, variando de acordo com os 

íons presentes na amostra. O maior valor de ORP entre os onze poços analisados foi o PM – 1 

com 347 mV e o segundo maior foi o PM – 36 com 294 mV. Já o poço com menor ORP 

encontrado é o PM – 38 com o potencial de -154 mV. A análise do potencial de oxidação-

redução fornecida pela sonda comprovou ser precisa, devido à comparação de seu resultado 

com o da sonda pertencente à INB e demonstrou média rapidez no fornecimento do 

parâmetro. 

 

A quantidade de oxigênio dissolvido na água é o parâmetro mais demorado a ser analisado 

pela sonda, em certos poços estudados a estabilização da sonda demorou até 15 minutos. 

Dentre os onze pontos de monitoramento analisados o que possui a maior concentração de 

oxigênio dissolvido foi o PM – 16 com 6,31 mg/l, seguido do PM – 36 com 4,03 mg/l. Todos 

os outros  PM`s analisados possuem concentração de oxigênio dissolvido < 2,0 mg/l, valor de 

concentração o qual os peixes e outros microrganismos não sobrevivem. Este parâmetro é 

muito importante, pois é indispensável aos microrganismos aeróbicos e aos seres vivos. 

 

Temperatura da água é um parâmetro que influência em outras grandezas da amostra, como 

por exemplo, a água fria tem mais oxigênio dissolvido que a mesma amostra de água quente. 

Ela também pode interferir em outros parâmetros além deste exposto. Devido à importância 

da temperatura estudou-a em todos os pontos de monitoramento, a sonda Horiba U-23 foi 

muito rápida na análise deste parâmetro, sendo o primeiro a se estabilizar em todas as 

análises. A maior temperatura apresentada foi no PM–1 atingindo 20,17 ºC enquanto que a 

menor foi no PM – 40 marcando 18,14 ºC.  
 

Os resultados da presente análise dos parâmetros físico-químicos referentes aos onze poços 

do CIPC foram comparados com resultados obtidos em outros estudos de análise de 

parâmetros das águas subterrâneas, realizados em outra mineradora e em áreas onde a água 

subterrânea é consumida pela população. I- Medidas hidroquímicas e isotópicas em águas 

subterrâneas que abastecem o município de São Luis, Maranhão [4]; II- Avaliação da 

Qualidade e da Recarga em Aquíferos do Semiárido Associados à Mineração de Urânio- 

Caetité, Bahia [5]; III- Impactos da Ocupação Urbana na Qualidade das Águas 

Subterrâneas na faixa costeira do município de Caucaia – Ceará [6] (Tabela 3). 
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Tabela 3: Apresentação de outros estudos físico-químicos de água subterrânea. 

 

Estudo I pH 
Condutividade 

(µS/cm) 
Estudo II pH 

Condutividade 

(µS/cm) 

Estudo 

III 
pH 

Condutividade 

(µS/cm) 

PM- 01 4,8 53 PM - 10 6,7 462 PC – 01 6,8 909 

PM- 02 7,5 454 PM - 11 6,7 799 PC – 18 7,2 949 

PM - 03 3,5 107 PM - 13 7,2 418 PC – 20 7,1 866 

PM - 04 3,7 96 PM - 17 6,3 338 PC – 23 6,9 881 

PM - 05 7,1 306 PM - 21 6,6 749 PC – 31 7,1 705 

PM - 06 5,1 137 PM - 23 6,4 885 PC – 68 7,8 933 

PM - 07 5,6 490 PM - 31 7,0 454 LR 001 7 1036 

PM - 08 4,3 84 PM - 34 5,9 450 LR 042 7,2 275 

PM - 09 4,4 135 PM - 38 6,7 611 LR 211 5,1 976 

PM - 10 4,8 77 PM - 45 6 464 PC - 137 6,2 134 

         

Média 5,1 188 Média 6,55 571 Média 6,8 766 

Min 3,5 53 Min 5,9 338 Min 5,1 134 

Max 7,5 490 Max 7,2 885 Max 7,8 1036 

 

Estes valores permitem concluir que os poços de monitoramento do CIPC podem ser 

considerados relativamente mais ácidos, em locais impactados pela DAM. 

Consequentemente, devido ao pH mais baixo, espera-se maior concentração de cátions e 

ânions dissolvidos na água e portanto maior condutividade elétrica nestes poços de 

monitoramento impactados. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

 

 

A sonda multiparamétrica demonstrou ser eficiente na medição dos parâmetros físico-

químicos. Além de possibilitar a realização de uma avaliação preliminar da qualidade da água 

subterrânea e determinar os poços impactados pela DAM. Este estudo irá munir de 

informações para futuros estudo mais detalhados sobre Hidroquímica e a influencia da DAM 

nos aquíferos da região. 
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