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ABSTRACT 

NORM is the acronym used to refer to naturally occurring radioactive materials. Besides being objects of study 
and monitoring such materials can be used as raw material or as by-products or waste of industrial activities. Oil 
and gas, mining and water treatment are examples of facilities that can handle NORM. In such cases, their 
concentration at significant levels from the perspective of environmental and occupational radiation protection 
may occur. This study aims to evaluate the presence of the natural radioactive U and Th series in the 
treatment of city water elements Poços de Caldas - MG (water, materials and waste). The study can serve as an 
indication of the necessity of a more detailed review in the locally and in the country on this radiological issue. 

1. INTRODUÇÃO 

NORM, Naturally Occuring Radioactive Materials, é a sigla utilizada para se referir a 
materiais radioativos de ocorrência natural [1]. Tais materiais, uma vez que estão distribuídos 
na crosta tenestre, não raramente são, fazem parte ou estão presentes na matéria prima 
utilizada por diversas atividades industriais. Além do exemplo clássico, a mineração, as 
atividades relacionadas a petróleo e gás também lidam com a questão, bem como o 
tratamento de águas. 

Via de regra, um processo extrativo industrial visa a concentração de um recurso natural para 
posterior utilização. Assim sendo, uma vez inseridos no processo, os materiais radioativos 
presentes na matéria-prima podem sofrer alteração na concentração, podendo vir a serem 
concentrados em produtos, subprodutos ou rejeitos. Assim sendo, sob a ótica da 
radioproteção ocupacional e ambiental, o gerenciamento e monitoração de NORM ao longo 
de processos industriais é de grande importância [2]. 

A água é fundamental para a vida na Tena, e, portanto, é um dos recursos naturais mais 
valiosos. O fornecimento de água abundante e limpa é um grande desafio para a civilização 
moderna. Os desafios incluem a garantia de abastecimento de água, especialmente face às 
mudanças climáticas e ao crescimento da população. A radioatividade pode estar presente em 
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fontes de água, como resultado de processos naturais ou a partir do descarte de materiais 
radioativos [3]. 

O planalto de Poços de Caldas apresenta o que se convenciona chamar de "anomalias 
radioativas", que são regiões com níveis de radioatividade natural acima daqueles usualmente 
observados na superficie terrestre. Possui também um vasto sistema hidrográfico que 
entremeia as áreas anômalas que, inclusive, no passado foram berço da indústria de 
mineração de urânio no Brasil [4, 5]. 

O presente artigo visa apresentar resultados preliminares do primeiro estudo local realizado 
para estudar a possível presença de espécies radioativas naturais no sistema de tratamento de 
água da cidade Poços de Caldas. Sendo assim, foram realizadas amostragens nas estações 
locais de tratamento para que, mediante análises, possa se verificar a presença e o possível 
acúmulo de radioativos no sistema. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Amostragem 

No sistema de tratamento de água para abastecimento público local, foram coletadas amostras 
de água bruta, água tratada, insumos (sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio), incrustações 
e lodo. As amostras de água bruta foram coletadas nas tubulações das captações antes que 
adentrasse no tratamento, e a amostra de água tratada captada na saída da tubulação após o 
processo de tratamento. As amostras de lodo foram coletadas diretamente dos decantadores 
quando, por processos automáticos eram esvaziados para limpeza. As amostras de insumos e 
incrustações foram coletadas também em suas fontes, sendo os insumos obtidos antes da 
mistura no tratamento e as incrustações raspadas das paredes dos decantadores. Nas amostras 
de lodo, insumos e incrustações, foram realizadas amostragens em alíquotas maiores para que 
houvesse preparo para análise como mostra a Fig. 1. 
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Figura 1 . Fluxograma do tratamento e análise das amostras. 

2.2. Metodologia Analítica 

2.2.1. Espectrometria Gama 

A Espectrometria Gama é uma técnica instrumental que pode ser utilizada para a 
determinação de uma grande variedade de radionuclídeos em diferentes matrizes. A 
potencialidade desta técnica permite o estudo de emissores gama em energias que podem 
variar de 30 keV até 2000 keV. No estudo presente, a técnica de espectrometria gama foi 
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utilizada para a determinação dos radionuclídeos Ra, Ra e Pb no lodo, insumos e 
incrustações previamente tratados em detector Gama Canberra modelo GX4510. 

2.2.2. Espectrofotometria UV- Visível 

No método utilizado para determinação de Tório, o mesmo é extraído da solução aquosa 
usando-se TOPO (tri-n-octilfosfinóxido) em meio de ciclohexano, seguido de re-extração em 
solução aquosa. Este reagente não extrai estes interferentes, com exceção de zircônio, cuja 
interferência é eliminada pelo uso de ácido oxálico e ácido ascórbico. Uma vez que fiuoreto, 
sulfato, fosfato e outros íons interferem ao formar precipitados ou complexos com o íon tório, 
a determinação é realizada em meio fortemente ácido. Na determinação do Urânio, o método 
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baseia-se na separação por extração com tri-n-butil-fosfato (TBP) de uma solução contendo 
A1(N03)3, EDTA e ácido tartárico. Segue-se uma reextração do urânio com solução de 
arsenazo(III), em tampão pH 3, contendo fluoreto de sódio. A reação com arsenazo(III) forma 
um complexo estável de cor vermelho-violeta cuja absorção é medida em 650 nm para 
Urânio, e 665 nm para Tório. Ambos foram lidos no Espectrofotômetro Varian, Modelo Cary 
50. 

2.2.3. Separação Radioquímica e Contagem Alfa e Beta Total 

Este método baseia-se em uma separação química de rádio e chumbo dos demais elementos 
presentes em uma amostra e separação entre si por precipitação seletiva. Mediante esta 
separação, obtém-se uma baixa radiação de fundo na contagem e consequentemente um 
limite de detecção também muito baixo. Foi utilizado o contador proporcional de fiuxo 
gasoso de ultrabaixo background Modelo S5-XLB Tennelec Canbena. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Area de Estudo 

A região delimitada para estudo, o Planalto de Poços de Caldas pode ser considerada ímpar 
quanto à Geologia e Geomorfologia, e tem sido objeto de estudos desde o século XIX, 
quando se começou a estudar as rochas expostas pela abertura de uma estrada de ferrcr ^ 
Desde então, são realizados inúmeros trabalhos sobre a região, abordando áreas de 
conhecimentos minerais, radioatividade, águas termais, solos, etc. Levando em conta a 
importância do abastecimento de água público, foi realizado primeiramente um levantamento 
sobre as estações de tratamento em atividade em Poços de Caldas. O planalto escolhido 
apresenta radioatividade natural elevada e consiste de uma caldeira circular de 
aproximadamente 35 km de diâmetro. A Fig. 2 mostra a localização das três estações 
denominadas como A, B, C e suas captações. 
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Figura 1. Localização das estações de tratamento A, B e C e suas captações Al, A2, A3, Bl, B2 e Cl. 

Os resultados analíticos obtidos para água bruta e tratada são apresentados na Tabela 1. Para 
comparação dos resultados das atividades alfa e beta, considerou-se a Portaria N° 2.914 do 
Ministério da Saúde, de 12 de Dezembro de 2011 [6], que dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

Tabela 1. Resultados preliminares das amostras de água bruta e tratada. 

Estação de 
Tratamento 

ETAA 

ETAB 

ETAC 

Tipo 

Bruta 
Tratada 
Bruta 

Tratada 
Bruta 

Tratada 

226Ra 
(BqX1) 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

228Ra 
(Bq.L1) 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

210pb 

(BqX1) 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

u 
(BqX1) 

<0,18 
<0,18 
<0,18 

<0,18 
<0,18 

<0,18 

Th 
(BqX1) 

< 0,012 
< 0,012 
< 0,012 
< 0,012 
< 0,012 
< 0,012 

a-total 
(BqX1) 

<0,06 
<0,06 
<0,06 
<0,06 
<0,09 
<0,06 

P-total 
(BqX1) 

<0,06 
<0,06 
<0,06 
<0,06 
<0,09 
<0,06 

Observou-se que as contagens não excedem os limites estabelecidos pela Portaria vigente que 
estabelece 0,5 Bq.L" e 1 Bq.L" para alfa e beta total respectivamente. Ainda no Art.38 do 
mesmo documento, define-se que, caso os níveis de triagem citados sejam superados, deve 
ser realizada análise específica para os radionuclídeos presentes e o resultado deve ser 
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comparado com os níveis de referência estabelecidos no anexo IX da Portaria. Percebe-se 
OOfi 998 1 1 

também que, diante dos níveis de referência citados para zzoRa e zzoRa, 1 Bq.L"1 e 0,1 Bq.L"1, 
os resultados obtidos para amostras de água se encaixam nos parâmetros estabelecidos pois as 
atividades detectadas as quais são menores que 0,02 Bq.L"1. 

Os resultados encontrados para Pb são também menores do que 0,02 Bq.L" em todas as 
910 

estações de tratamento. Vale ressaltar que apesar do Pb não estar na portaria vigente, é 
também importante sob o ponto de vista de proteção radiológica, pois pode vir a contribuir 
significantemente para a dose em um cenário de contaminação interna [7]. Os baixos valores 
de concentração de U e Th são esperados, uma vez que a contagem alfa e beta total estão 
dentro dos parâmetros estabelecidos. 

A caracterização do lodo produzido durante o processo de tratamento da água depende da 
natureza físico-química da água bruta, do tipo e dosagem dos produtos químicos empregados 
durante o tratamento [8]. Consequentemente, a partir dos resultados de análise do lodo 
produzido nas estações de tratamento (Tabela 2) e do sedimento de suas captações (Tabela 3) 
podemos obter um comparativo. 

Tabela 2. Resultados preliminares das amostras de lodo. 
LODO 

ETAA 

ETAB 

ETAC 

226Ra 
(Bq.kg1) 

198,00 ±50 

184,00 ±46,00 

183,00 ±46,00 

228Ra 
(Bq.kg1) 

179,00 ±9,0 

156,00 ±8,00 

174,00 ± 9,00 

2 1 0 p b 

(Bq.kg1) 
145,00 ± 7,00 

151,00 ±8,00 

209,00 ±1,00 

U 
(Bq.kg1) 

211,19±7,92 

475,30 ±3,03 

702,83 ± 8,88 

Th 
(Bq.kg') 

214,92 ±23,46 

130,06 ±14,56 

210,00 ±21,00 

Tabela 3. Valores médios referentes a duas captações das estações A e C. 
SEDIMENTO 

CAPTAÇÃO 
A3 

Cl 

226Ra 
(Bq.kg1) 

110 

214 

228Ra 
(Bq.kg1) 

226 

293 

2 1 0 p b 

(Bq.kg1) 
144 

350 

U 
(Bq.kg1) 

161 

379 

Th 
(Bq.kg') 

228 

298 
Fonte. Relatório - Comissão das Águas 2012 (Adaptação) [9]. 

Em uma captação entre as três da estação de tratamento A definida como A3, observou-se 
níveis de 226Ra, 228Ra e 210Pb, de 110 Bq.kg-1, 226 Bq.kg-1 e 144 Bq.kg-1 
respectivamente. No lodo da estação correspondente, as concentrações de atividades de 
226Ra, 228Ra e 210Pb são 198 Bq.kg-1, 179 Bq.kg-1 e 145 Bq.kg-1. Essa comparação nos 
mostra semelhança entre esses níveis, podendo então afirmar que as concentrações nos 
materiais podem a vir estar relacionadas. Já nos resultados da estação C e seus valores médios 
obtidos para comparação na captação Cl, podemos considerar que as concentrações das 
atividades estão também diante a mesma ordem de grandeza. Diante as análises de U e Th, 
podemos encontrar níveis proporcionais, exceto por um ligeiro aumento de U na Estação de 
tratamento C, que demanda mais estudos para julgar se há significância ou não. 
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Nos resultados analíticos das incrustações advindas da ETA A, são encontradas 
concentrações de atividades praticamente desprezíveis, assim como na ETA B. Nos 
resultados da ETA C foram detectados níveis mais elevados nas amostras de incrustação 
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como mostrado na Tabela 4. As determinações de Ra, Ra e Pb apresentaram 1.192 
Bq.kg" , 1.704 Bq.kg" e 301 Bq.kg" respectivamente. Em ambas as estações de tratamento, 
as incrustações apresentaram concentrações de atividades de U e Th inferiores a 505 Bq.kg" 
e 202 Bq.kg" respectivamente. 

Tabela 4. Resultados das amostras de incrustações. 

INCRUSTAÇÃO 

ETAA 

ETAB 

ETAC 

226Ra 
(Bq.kg1) 

69,00 ± 17,00 

164,00 ±41,00 

1.192,00 ±298,00 

228Ra 
(Bq.kg1) 

71,00 ±4,00 

226,00 ±11,00 

1.704,00 ±85,00 

210pb 

(Bq.kg1) 
37 ± 2,00 

30,00 ± 2,00 

301,00 ±15,00 

U 
(Bq.kg1) 

< 505,63 

< 505,63 

< 505,63 

Th 
(Bq.kg1) 
< 202,20 

< 202,20 

< 202,20 

Os insumos utilizados nas três estações de tratamento de água situadas no planalto de Poços de Caldas 
são o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio, além do agente desinfetante. Os dois primeiros 
foram amostrados os resultados estão apresentados na Tabela 5. As concentrações de atividade 
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de ZZ0Ra, ZZ0Ra e zluPb nestes são baixas e, em alguns casos, encontram-se abaixo dos níveis de 
detecção das técnicas analíticas utilizadas. Comportamento semelhante foi observado para as 
concentrações de U e Th. 

INSUMOS 

A14(S04)3 

Ca(OH)2 

Tabela 5. Resultac 
226Ra 

(Bq.kg1) 

19,00 ±5,00 
4,00 ± 0,40 

os preliminares das amostras de insumos. 
228Ra 

(Bq.kg1) 

7,00 ±1,00 
< 10,00 

210pb 

(Bq.kg1) 

10,00 ± 1,00 
<6,30 

u 
(Bq.kg1) 

< 505,63 
< 505,63 

Th 
(Bq.kg1) 

< 202,20 
< 202,20 

Os valores baixos encontrados nos insumos indicam que não há contribuição significativa dos 
mesmos no total de radionuclídeos determinados em outras fases. Estes são, portanto de 
origem da água e do ambiente local. Ainda que na água em si não tenham sido detectados 
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valores significantes de atividade, as atividades de concentração de Ra, Ra e Pb nas 
incrustações, em especial da estação de tratamento C, merecem especial atenção. Indicam que 
há possibilidade de concentração destes radionuclídeos mediante a co-precipitação com o 
manganês, elemento encontrado em concentração significante na água da região. 

4. CONCLUSOES 
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Os resultados preliminares deste trabalho aqui apresentados mostram que, principalmente, 
não foi detectada presença significativa de radionuclídeos na água disponibilizada para a 
população pelo sistema de captação e tratamento da cidade de Poços de Caldas. 

O principal rejeito do tratamento de águas, o lodo, também não apresenta concentração de 
radionuclídeos alta ou significantemente diferente da média das encontradas nos sedimentos 
da região em torno das captações. 

Ainda que a água não apresente altos valores de radionuclídeos, Ra a Pb são possivelmente 
concentrados na incrustação presente nos tanques de tratamento, por meio de coprecipitação 
de manganês, que é a matriz do precipitado. 

Os resultados aqui apresentados são considerados preliminares, uma vez que o trabalho ainda 
continua sendo desenvolvido. Sabe-se que a região possui estações climáticas bem definidas, 
bem como um regime de chuvas intenso em parte do ano. Pretende-se continuar a avaliar o 
tratamento ao longo de outros períodos para verificação de possíveis efeitos sazonais nos 
resultados. 

Uma vez concluído o trabalho ao longo de um ou mais anos, a presença de radionuclídeos nas 
incrustação dos tanques de tratamento será avaliada quanto à radioproteção ocupacional e 
ambiental, em trabalho conjunto com o operador do tratamento de água local. 
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