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RESUMO 

o presente estudo pretendeu abordar aspectos gerais relativos á 

radioatividade natural, enfocando sua ocorrência na indústria de petróleo, estudando 

amostras de borras e incrustações coletadas na região de E&P de Petróleo da Bacia 

de Campos. 

A realização das análises físicas e químicas e o tratamento estatístico tiveram 

como objetivo determinar a composição das amostras, verificando as diferenças 

entre borras e incrustações. 

Foram selecionadas 36 amostras representativas do acervo existente no 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), levando-se em conta fatores 

tais como, concentração de atividade, aspectos físicos e químicos e origem. 

Após a extração do óleo presente, as amostras foram classificadas segundo 

aspectos físicos como cor e granulometria. Todas as amostras estudadas foram 

analisadas por difração de raios-x, tendo sido identificada a presença de barita, 

calcita, quartzo entre outros. 

Os resultados obtidos forneceram base para a elaboração de um esquema de 

determinações sucessivas que compreendeu matéria orgânica residual, carbonato, 

sulfato, sílica, cloreto e metais como os alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio, etc. 

As borras apresentaram uma composição química bastante variável, sendo 

ricas em sílica e carbonatos. A análise de componentes principais mostrou uma 

relação estatística válida entre os isótopos de rádio e a presença de carbonatos. 

Por outro lado, as incrustações são constituídas por sulfatos de bário & 

estrôncio (75%), apresentando uma menor variação na sua composição química -e 

no teor de rádio existente. Dada esta baixa variabilidade dos teores de bário, sulfato 

e rádio não foi possível validar uma relação existente entre eles e os isótopos de 

rádio na aplicação da análise de componentes principais. 

Palavras- chaves: incrustações, borras, TENORM 
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ABSTRACT 

This work intended to study general aspects related to natural radioactivity, 

focusing on its occurrence in the oil industry and on sludge and scales samples 

Taken from ,the Oil E&P region from Campos's Basin. 

The physical and chemical analysis and the statistical treatment were carried 

out with the objective of determine the samples composition checking the differences 

between the sludges and the scales. 

Third six representative samples were obtained from the Radioprotection and 

Dosimetry Institute (IRD/CNEN), taking into account factors such as activity 

concentration, physical and chemical aspects and origino 

After the oil extraction, samples were classified by aspects as color and 

granulemetry. Ali the studied samples were analyzed by x-rays diffraction being 

identified the presence of barite, calcite, quartz among others. 

The results supplied a base for the elaboration of a successive determination 

scheme which comprehended residual organic material, carbonate, suIfate, silica, 

chloride and metais as the alkaline, earthy alkaline, aluminum, etc. 

The sludges presented a highly variable chemical composition, being rich in 

silica and carbonates. The main components analysis showed a statistical valid 

relationship among the radium isotopes and the carbonates presence. 

On the other hand, the scales are made of barium and strontium sulfates 

(75%), presenting a minor variation on its chemical composition and in the existing 

radium content. Due to this low variability of the barium, sulfate and radium contents, 

it has not been possible to consider valid a relationship that could exist among them 

in the application of the main component analysis. 

Keywords: scales, sludges, TENORM 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Radiatividade natural em amostras ambientais é um fenômeno bem 

conhecido relacionado com a presença de concentrações variadas de elementos 

das séries de radionuclídeos naturais originados do decaimento de urânio e tório. 

Por sua diversidade do ponto de vista químico, os radionuclídeos naturais estão 

presentes nas mais diferentes matrizes, como ar e água, em uma ampla faixa de 

concentração. Algumas regiões do país, como por exemplo: Araxá, Guarapari e 

Poços de Caldas, são conhecidas por sua elevada radioatividade natural 

(Godoy,1997). Entretanto, além dos mecanismos naturais de concentração destes 

radioisótopos, estes também podem ocorrer no processamento industrial de 

recursos naturais, como por exemplo extração petróleo. 

Normalmente, o risco envolvido não é elevado, entretanto, alguns problemas 

de proteção radiológica podem ocorrer em determinados processos industriais que 

envolvam tratamento de grandes quantidades de material (Testa et aI, 1994). Neste 

caso, uma elevada concentração de substâncias radioativas, pode ser encontrada 

em pontos específicos do processo industrial e ser suficientemente alta de forma a 

causar riscos á saúde dos trabalhadores envolvidos. 

Nas instalações de E & P de petróleo e no tratamento de hidrocarbonetos 

líquidos e gasosos, contaminação com materiais radioativos de ocorrência natural 

(NORM) tem sido relatada como sendo muito comum, e apresentarn-se através da 

formação de incrustações e borras que irão reduzir a eficiência da produção. 

Estas incrustações ocorrem principalmente nos dutos de produção de 

petróleo, em particular na produção off-shore. Elas são uma conseqüência quase 

que inerente da alta salinidade da água de formação. Segundo Domenico e Scwartz{ jq~o) 

existe uma correlação entre a salinidade das águas subterrâneas e sua idade, deste 

modo, não é de estranhar-se que a água de formação em poços de petróleo tenha 

uma salinidade superior à da própria água do mar tDemenieo & SC\'isrtz, 1990). Por 

outro lado, segundo Michel, existe uma correlação entre a concentração de rádio e o 

teor de sólidos dissolvidos (TOS) em águas subterrâneas. 

A água de formação é constituída, basicamente, de cloretos e bicarbonatos 

de metais alcalinos e alcalinos-terrosos. Durante a exploração do petróleo, esta água 
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sai, naturalmente, misturada ao petróleo, do qual é separado nas unidades de 

separação água-óleo. Ao sair de um ambiente de elevada pressão parcial de C02, 

para um sistema com pressão parcial equivalente á existente na atmosfera, é natural 

que ocorra uma precipitação de carbonatos dos elementos alcalinos terrosos. Tais 

precipitados tendem a acumular-se tanto nos separadores água-óleo como nas 

diferentes válvulas existentes no percurso até estes separadores. 

Nas chamadas operações off-shore, é normal a injeção de água do mar nos 

poços, como forma de aumentar a produção, à medida que a pressão, no interior 

dos poços, vai reduzindo-se. No entanto, quando do encontro da água do mar, rica 

em sulfato, com a água de formação, rica em metais alcalinos-terrosos, em particular 

Ba2
+, há a formação de sulfatos insolúveis, especialmente BaS04. Tais precipitados 

distribuem-se do poço ao separador água-óleo, causando uma série de dificuldades 

técnicas. Uma delas são os depósitos anulares formados nos tubos de produção, 

que bombeiam o petróleo do reservatório à superfície, depósitos estes de 

composição química diversa. (Tais depósitos normalmente, denominados de 

incrustações, são responsáveis pela interrupção gradativa da produção. Assim, 

periodicamente, há uma troca de tais tubos de forma a recuperar a produção. ') 
\ 

Como seria esperado, associada a dureza da água está a presença dos 

radionuclídeos naturais 226Ra e 228Ra (Godoy & Miekeley, 1997). Desta forma, é 

esperada uma elevada concentração de atividade destes dois radionuclídeos na 

água de formação. Do mesmo modo, espera-se uma coprecipitação dos mesmos na 

formação destas incrustações, em especial dada a analogiàt:i~\(~diO com o bário. 

\ Godoy e Miekeley (1998) mostraram que, na Bacia de Campos, existe não só uma 

forte correlação entre bário e rádio, como também uma relação inversa entre a 

existência de incrustações com a presença de bário e rádio na água de produção 

(água de formação + água de mar). \) 

A presença de radionuclídeos naturais nas incrustações geradas nas 

atividades E&P de petróleo é um fenômeno mundialmente conhecido (Heaton & 

Lambley, 1995; Kolb & Wojcik, 1985; Paschoa, 1995; Testa et ai, 1994; Wilson & 

Scott, 1992).Observa-se também a presença de 226Ra e 228Ra, num segundo 

resíduo, as borras formadas no fundo dos separadores água-óleo. Tais borras 

diferem das incrustações existentes nos tubos de produção em diferentes aspectos 
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tais como: coloração, granulometria e, em especial, na concentração de atividade 

dos radioisótopos 226Ra e 228Ra. 

o principal objetivo deste trabalho foi investigar uma eventual correlação 

existente entre a composição química e o teor de rádio em borras e incrustações 

oriundas da Bacia de Campos. Com os resultados objetiva-se fornecer subsídios não 

só a PETROBRAS, como também à Agência Nacional de Petróleo (ANP), à 

Comissão Nacional de Energia Nuclear e a FEEMA, no sentido da elaboração de 

uma diretriz relativa ao destino final destes resíduos. 



1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1. 1) Radioatividade natural 

Radioatividade ou decaimento radioativo é o fenômeno pelo qual os núcleos 

de certos elementos emitem radiações espontaneamente, de modo a adquirir 

estabilidade. Dos 107 elementos químicos conhecidos 81 apresentam isótopos 

estáveis e os demais são radioativos. Todo o elemento químico com número atômico 

maior que 83, apresentam núcleos instáveis, que emitem partículas a, f3 ou radiação 

y para adquirir estabilidade. 

r. í As chamadas cadeias de decaimento radioativo são originadas a partir dos 

elementos 235U, 238U e 232Th, radioisótopos de meia-vida muito longa, denominados 

de radioisótopos "pai". Eles dão origem a uma seqüência de decaimentos 

radioativos gerando radionuclídeos "filhos", com meia vida variando de décimos de 

segundos até centenas de milhares de anos (Fig. 1.1, 1.2 e 1.3). 

Estes radionuclídeos "filhos" são continuamente produzidos pelo 

radionuclídeo "pai". Desta forma, apesar de apresentarem meias-vidas pequenas, se 

comparadas à idade da Terra, são encontrados até hoje na natureza. 

Uma quarta série radioativa que começava com o netúnio, 237Np, não existe 

mais na natureza, tendo sido sintetizada em laboratório. Comparando-se as séries 

de decaimento (Tab. 1.1) pode-se observar que os tempos de meia-vida do 238U, 

232Th, 235U são comparáveis a idade da Terra, que é estimada em 4,6 x 109 anos, no 

entanto a meia-vida do 237Np é pequena quando comparada a mesma, o que indica 

que, se um dia esse isótopo existiu, então praticamente todos os seus núcleos já 

sofreram decaimento. O único membro sobrevivente da família do 237Np seria o 

radionuclídeo quase estável 209Si, que tem uma meia vida estimada de 

aproximadamente 2 x 1018 anos. 
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Além das séries de decaimento radioativo os radionuclídeos 

naturais podem ser encontrados em grupos distintos: 

./ os cosmogênicos - formados pela interação dos raios cósmicos com elementos 

que compõe a atmosfera. Ex. 14C, 3H e 7Be . 

./ os primogênicos - com tempos de meia vida da ordem da idade da Terra (5 x 109 

anos). Ex. 40K 

Como já foi definido, o decaimento radioativo ou radiatividade é o caminho 

encontrado por determinado núcleo atômico para se desfazer de um excesso de 

prótons ou nêutrons, atingindo a estabilidade. [A radioatividade é um fenômeno 

estatístico, dado a natureza, e segue uma cinética de primeira ordem: 

onde: 

dN/dt = Â * N 

N - número de átomos de um determinado radioisótopo presente; 

À - constante de decaimento radioativo, S-1. 

O termo dN/dt é conhecido como atividade. No sistema internacional de 

unidades, a unidade de atividade é o Bequerel (Bq), s-. ) 

1. 2) Material radioativo de ocorrência natural - NORM 

Quando uma série de decaimento é estabelecida por um período muito 

superior que a maior meia vida, as proporções relativas dos radionuclídeos filhos 

tornam-se fixas, ocorrendo então o equilíbrio radioativo, assim denominado. 

Processos industriais ou naturais podem romper com este equilíbrio 

radioativo, favorecendo o aparecimento de material radioativo de ocorrência natural 

(NORM), ou seja concentrando um ou outro radionuclídeo de série de decaimento. 

O NORM pode ser encontrado no meio ambiente (Gesell & Lowder, 1980; 

Eisenbud, 1987; Frissel & Koster 1990). Aproximadamente 70 materiais radioativos 

de ocorrência natural foram encontrados na crosta da Terra, na água, nos alimentos 

e no tecido humano. 



Urânio 

Urânio está presente em rochas e solos em concentrações de aproximadamente 

4 partes por milhão enquanto a concentração de tório é três vezes maior. A tabela 

1.2 exemplifica a concentração de urânio em diversas rochas. Ressalta-se que as 

rochas ígneas ácidas apresenta uma concentração aproximadamente 100 vezes 

maior que as rochas ígneas ultrabásicas, mas ambas apresentam concentrações 

consideravelmente menores que as rochas de fosfato. 

Tabela 1.2- Média de urânio encontrado nas rochas e solos 
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o urânio ocorre em traços em muitos produtos comerciais, como por exemplo 

amostras de aço (0,01 a 0,2 ppm) e emulsões fotográficas (0,2 a 1 ppm). Encontra

se também o urânio em solos e fertilizantes e, como conseqüência, 

este elemento estará presente na comida e no tecido humano. No ar a 
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concentração de urânio (0,035 a 0,47 fCi/m 3
) está relacionada com a 

concentração de partículas suspensas do solos e cinzas de carvão. 

Rádio 

Encontra-se este elemento nas mais diversas matrizes, como água, solo, rochas, 

alimentos, materiais, etc. Nas rochas e solos o 226Ra está presente em 

quantidades variáveis (Tab. 1.3), observa-se que as rochas ígneas tendem a 

apresentarem concentrações mais altas do que as encontradas nas pedras de 

calcário. 

Tabela 1.3- Média de rádio encontrado nas rochas e solos 
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Na água de superfície o conteúdo de rádio é baixo (0,01-0,5 pCi/L) quando 

comparado a maioria das água subterrâneas. Entretanto, nas águas subterrâneas o 

rádio dissolvido é rapidamente reabsorvido por sólidos e não migra distantemente do 

seu lugar de dissolução. 

O rádio encontrado nos alimentos se origina do solo, ele é quimicamente similar 

ao cálcio sendo absorvido pelas plantas. Logo, é razoável esperar que fatores 

químicos como quantidade de cálcio trocável no solo determine a taxa de rádio que 

será absorvido pelas plantas. No solo, seu conteúdo é bastante variável, 

consequentemente, a sua concentração nas plantas também será bastante variável. 



Através dos alimentos, o rádio entra na cadeia alimentar do homem. 

Aproximadamente 80% do total de 226Ra presente no corpo humano encontra-se nos 

ossos. Os dados relacionados na Fig. 1.4 evidenciam a distribuição geográfica e a 

medida da concentração de 226Ra em ossos humanos (Eisenbud, 1987). 
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Figura 1.4 - Distribuição geográfica ~did~ae 226Ra em ossos humanos 

Quando o radio se torna quimicamente presente dentro de uma determinada 

substância, ele irá estabelecer um equilíbrio radioativo com seus filhos. Smith 

confirmou isso através de um espectro gama de incrustações, obtidas dos depósitos 

em do Mar do Norte do Reino Unido (Smith, 1987). 

O rádio também marca uma separação entre certas propriedades geoquímicas 

das séries, pois os nuclídeos de U e Ra tem solubilidades opostas nos sulfato e 

cloreto das água de formação. 

- Tório 

O conteúdo deste elemento é bastante variável nas rochas. Nas rochas 

ígneas encontra-se uma faixa entre 8,1 a 33 ppm com um valor médio de 12 ppm. A 



média concentração nos silicatos é de 6ppm, apresentando um valor intermediário 

entre o calcário e a rochas ígneas. 

Em materiais biológicos o tório está presente em quantidades insignificantes, 

isto se deve a sua relativa insolubilidade e __ ºªixa atjvidade e$pecí<~ca. As 

concentrações nos vegetais variam entre 0,001 pCi/kg (peso fresco) para cenouras e 

0,093 pCi/kg para abóbora. O valor médio encontrado entre 25 amostras de vegetais 

incluindo batatas, milhos, cenouras, feijão e abóboras foi de 0,018 a 0,022 pCi/kg 

(peso fresco). No organismo humano, tório é encontrado em concentrações mais 

altas na linfa pulmonar e no pulmão, indicando que a principal fonte de exposição 

humana é a inalação de partículas do solo ressuspensas. O tório é removido do osso 

lentamente, conseqüentemente, as concentrações são aumentadas de acordo com 

a idade. 

1.3) Radioatividade natural tecnologicamente aumentada 

Alguns processos industriais como extração de minerais e extração de 

petróleo podem concentrar radioisótopos. Quando isso ocorre, tem-se o material 

radioativo de ocorrência natural alterados tecnologicamente (Technological/y 

Enhanced Natural Occurrence Radioactive Material - TENORM). Este termo é 

empregado quando os nuclídeos radioativos associados aos materiais naturais 

surgem após processos industriais. 

Morse, entretanto, cita que NORM é formado pela concentração de nuclídeos 

radioativos em certos materiais, durante vários processos não nucleares, como 

exemplos a emissão de rádio através das cinzas de carvão em usinas 

termoeléctricas, o radônio no gás natural, o rádio em fertilizantes à base de 

fosfogesso, resíduos de rádio e tório em usinas de processamento de minerais 

contendo terras raras etc. (Morse, 1991). 

Ressalta-se então, que os autores não fazem uma distinção clara entre 

NORM e TENORM, sendo mais utilizado em trabalhos e publicações o termo 

NORM, Gray define como: "material radioativo de ocorrência natural aumentado 

tecnologicamente, incluindo todos os radionuclídeos cujas propriedades físicas, 

químicas, radiológicas ou concentrações de radionuclídeos foram alteradas do seu 



estado natural" (Gray, 1997). É comum também utilizar para descrever estes 

materiais o termo Radiação Natural Tecnologicamente Aumentada, TENR, que foi 

inicialmente proposto em 1974, num Simpósio Internacional sobre proteção 

Radiógica - Filosofia e Medida, realizado na Escócia (Gessel & Prichard, 1975). Este 

termo foi consagrado no /I Intemational Symposium on Technological/y Enhanced 

Natural Radiation, realizado em Setembro de 1999, na cidade do Rio de Janeiro. 

Um exemplo significativo de TENORM é encontrado nas cinzas da queima do 

carvão, onde se observa um aumento da concentração de atividade de 

radionuclídeos de até duas ordens de grandeza em relação ao carvão (UNSCEAR, 

1993). Quando se gera eletricidade usando a combustão do carvão, a maior parte da 

matéria mineral é fundida, formando uma "cinza vitrificada", que é depositada no 

fundo do forno junto com a matéria orgânica restante da queima. A cinza mais leve 

pode ser liberada para a atmosfera e segundo Corbert, é razoável assumir que 

100% do Rn, 10% de 210Pb e 210pO e 1 % de outros radionuclídeos sejam liberados 

para a atmosfera durante a queima do carvão. Estas cinzas também são utilizadas 

pelas industrias de cimento e concreto para a construção civil e como fertilizantes, 

gerando assim outra fonte de exposição (Corbert, 1983). 

Entre as indústrias que podem gerar TENORM pode-se destacar a de ouro, 

fosfato, nióbio, estanho, cobre e chumbo. Estas indústrias podem gerar grandes 

áreas contendo rejeitos de processos com radionuclídeos associados. 

Com relação as indústrias minerais, a considerada das mais significativas em 

termos de TENORM é aquela que envolve a mineração, o processamento e a 

disposição do fosfato. Alguns trabalhos citam o problema de imensas proporções de 

pilhas de rejeito contendo fosfogesso, na Florida, EUA, cujas enormes montanhas 

por elas formadas podem ser vistas do espaço (Brunett & Hull, 1996). 

Durante o processamento da rocha de fosfato dois subprodutos importantes 

são utilizados na industria de construção, fosfogesso e o silicato de cálcio. O uso 

destes produtos na construção pode aumentar a exposição à radiação gama. A 

Alemanha realizou uma pesquisa em 30000 residências e revelou que, na média, a 

exposição à radiação era 33% mais alta dentro das habitações que do lado de fora. 

Assim apesar dos materiais de construção absorverem a radiação que se origina do 



lado de fora da construção, a exposição de dentro da construção é mais do que 

compensada pela presença de radionuclídeos nos materiais de construção. 

Uma prática comum é a liberação de rejeitos de fosfato no ambiente marinho 

por industrias que o processem. Na Holanda, houve uma grande preocupação com o 

lançamento anual de cerca de 2 milhões de toneladas de fosfogesso no Mar do 

Norte por uma indústria de fertilizantes, permitindo a liberação de diversos 

radionuclídeos das séries do 238U e 232Th no ambiente marinho (Van Der Heijde et 

aI., 1998). Keating e outros investigaram o aumento tecnológico dos radionuclídeos 

naturais na biota marinha causado por uma indústria de fosfato na costa do nordeste 

da Inglaterra (Keating et ai., 1996). 

As atividades de mineração e beneficiamento de minérios, com quantidades 

significativas de urânio e tório associadas, podem gerar TENORM como por exemplo 

a mineração e o beneficiamento do urânio ( Fernandes et ai, 1996; Fernandes, 

1997). 

1.4) TENORMS na indústria de petróleo 

Entre os processos industriais, a contaminação por TENORM pode ser 

esperada em toda extração e exploração de petróleo. Algumas delas podem ser 

elevadas o suficiente, de forma que os funcionários da manutenção e de outras 

áreas podem ser expostos a concentrações perigosas. Destaca-se que a 

contaminação com rádio é comum em instalações de produção de óleo, por outro 

lado, a contaminação com radônio e seus produtos de decaimento prevalecem em 

instalações de produção de gás natural e seu processamento. 

Segundo Gray a contaminação por TENORM nas indústrias de óleo e gás 

ocorrem normalmente como incrustações, filmes e borras(Gray, 1993). 

Incrustação radioativa contém urânio, tório, rádio e produtos de 

decaimento associados provenientes de salmouras contaminadas com 

TENORM. A radioatividade nas incrustações de tubulações de produção 

origina-se principalmente do rádio, o qual coprecipita com sulfato de 

bário e estrôncio. Estas incrustações radioativas podem ser 

encontradas em equipamentos de transporte e processamento de 



superfície e em tubulações , poços, filtros, vasos de injeção/distribuição 

de salmoura , e equipamentos associados. Também, solos e 

equipamentos contaminados a partir de tubulações conduzidas para 

remoção de incrustações . 

Filmes radioativos ou revestimentos podem ser formados a partir de produção 

ou processamento de gás natural. Freqüentemente invisível a olho nu, estes filmes 

contém radônio e seus produtos de decaimento. Normalmente, os precursores de 

radônio, por exemplo o rádio, associados a eles, estão ausentes. Estes filmes 

podem ser encontrados em tubulações de transporte, unidades de tratamento, 

bombas e em plantas de processamento de gás natural , assim como, em outras 

instalações de hidrocarbonetos leves. 

r Borras radioativas são, normalmente encontradas, em tubulações, plantas de 

processamento, tanques de estoque de gás natural líquido e instalações de 

distribuição. As operações de "pigging" em linhas de gás e outras linhas de 

montagem, podem estar sujeitas ao radônio no gás natural. Borras também podem 

ser contaminadas por produtos de decaimento do radônio com longa meia vida, 

como o chumbo-210, o bismuto-21O e o polônio-210. Estes produtos de decaimento 

podem fixar-se a partículas de poeira e aerossóis para tornar-se parte da borra. 

Figura 1.5 - Foto de uma plataforma offshore. 



A recuperação da produção de petróleo em plataformas off-shore (Fig.1 .5) 

por injeção de água do mar no reservatório, a fim de manter a pressão necessária à 

produção de óleo e do gás, é um procedimento usual. Observa-se, entretanto, que 

em alguns casos a combinação da água do mar (abundante em íons sulfato e 

carbonato) com a água presente no leito rochoso (água de formação, rica em cálcio, 

bário, ferro e estrôncio) junto ao petróleo, dá origem à uma água de produção, com 

elevado potencial para formação de sais de carbonato de cálcio, sulfato de bário, 

sulfato de estrôncio e outros. Estes sais tendem a se depositarem e, por 

conseqüência, formarem incrustações que podem diminuir e até paralisar a 

exploração de petróleo (Vetter 1976; EI-Hattab 1985; Raeburn et aI. 1988) (Fig. 1.6) . 

Figura 1.6: Fotografia de testemunhos de tubulações usadas na exploração marítima 

de petróleo em estado avançado de depósitos de precipitados (Rocha, 

1997). 
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1.4.1) Histórico 

o problema de incrustação radioativa foi registrado inicialmente na literatura 

no artigo de 1975 de Gessel. Gray relata que há muito tempo o rádio já é conhecido 

como um contaminante da água subterrânea, porém não se tinha notícia que ele 

também era contaminante de incrustações até o início da década de 1980, quando o 

problema foi pela primeira vez relatado no Mar Norte. A contaminação por radônio 

do gás natural já é conhecida há aproximadamente 100 anos. Somente em 1971, 

entretanto, foi descoberto que o radônio se concentra em líquidos leves do gás 

natural, durante o seu processamento, e que poderia representar um sério risco a 

saúde aos funcionários da indústria, principalmente aos empregados da área de 

manutenção (Gray, 1990). 

1.4.2) Água de produção 

Durante a exploração do petróleo em determinado momento observa-se que o 

volume de gás presente no leito rochoso não oferece uma pressão su~ciente para a 

saída natural do petróleo, então, é injetada água do mar tratada (filtrada, com 

bactericida e isenta de oxigênio): no reservatório como artifício para manter a 

pressão na exploração marítima de petróleo, visto que é o recurso mais abundante e 

viável nestas circunstâncias. 

A água existente junto ao poço petrolífero é conhecida como água de 

formação e se encontra associada a reservatórios de petróleo. Esta água quando 

misturada com a água de injeção forma a água de produção. Esta mistura altera o 

equilíbrio químico potencializando a formação de carbonato de cálcio, sulfato de 

bário, sulfato de estrôncio e outros que ao se depositarem, formam as borras e 

incrustações. O volume de água de produção poderá ser até dez vezes o volume de 

óleo produzido por um poço de petróleo (Stephenson, 1992), já que a medida que 

um poço vai se esgotando, maior quantidade de água é necessária para resgatar o 

óleo ainda existente, (Bilstad & Espedal, 1996). 

A água de produção é gerada em operações onshore e offshore, sendo que a 

gerada em operações onshore é, normalmente, reinjetada no subsolo, no mesmo 



reservatório de onde foi retirada, para recuperar o óleo ou então em poços 

desativados (Santos & Wiesner, 1997). Já em operações offshore ela é descartada 

no mar após passar por um separador água é óleo, (Fig. 1.7). 

Alguns autores evidenciam que as águas de produção de regiões marítimas 

diferentes, apresentam composição química distintas (Bezerra, 1990; McTeir, 1993; 

e Graham, 1993). Esta diferença observada se justifica pela localização geográfica 

dos poços de petróleo, onde, de uma região para outra, a salinidade do mar e a 

formação rochosa podem apresentar variações significativas . 
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Estão presentes na água de produção alguns cátions como Na+, K+, 

Ca2+,Mg2+, 8a2+, S~+, Fe2+ e alguns ânions como cr, sol-, col- e HC03-. Alguns 

metais pesados estão presentes em baixa quantidade: Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, NI, Ag e 

Zn (Hansen & Davies, 1994). Entretanto, a presença de determinados íons (8a2+, 

Ca2+, Fe2+, s~+, OH-, C03-2
, SOl-), pode gerar em certos casos, incompatibilidade 

química entre água de injeção e água de formação, o que vai propiciar a formação 

de precipitados e conseqüentemente incrustações, em válvulas, junções e 

superfícies internas das tubulações, que dificultarão o fluxo do petróleo. 

Em poços de petróleo ricos em bário e estrôncio aparecem com maior 

incidência borras e incrustações. Na literatura encontra-se diversos exemplos 

relativos a este problema (Gessel, 1975; Gray, 1990 e 1993; Teste,1994; Raeburn 

et aI., 1988), este último indica que, sob o ponto de vista geológico, o fenômeno das 

incrustações geralmente ocorrem em reservatórios Jurássicos. 

1.4.3) Origem, composição e natureza das borras e incrustações 

Rollemberg relata que, em águas saturadas a precipitação do sulfato de bário 

ocorre simplesmente pela degradação da matéria orgânica contendo o elemento 

bário, enquanto que, para águas não saturadas, a formação do sólido estaria 

relacionada a um aumento na atividade dos íons pela mistura da água do mar 

(Rollemberg, 1980). A formação destes precipitados é favorecida devido aos baixos 

produtos de solubilidade (Kps) dos sais sulfato de bário (Kps = 1,08 . 10-1') e sulfato 

de estrôncio (Kps = 3,8 . 10-7) (Peters et aI., 1974). 

Deve-se ressaltar que, dentro de umciGlo-biegeoquimioo, a precipitação de 

um composto não é função tão somente de seu produto de solubilidade, mas sim de 

muitas variáveis que envolvem o processo que propiciará a formação do precipitado. 

Dentre estas variáveis estão temperatura, força iônica da solução, pH do meio, 

disponibilidade da espécie química contribuinte à formação do sal, etc. (Rocha, 

1997). Adicionalmente, Martim e seus colaboradores indicam que mudanças de 

temperatura, pressão e vazão podem fazer com que íons precipitem formando 

depósitos de incrustações (Martim et al.,1996). 
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Apesar dos estudos já realizados a fim de entender-se a formação de 

incrustações e o seu mecanismo de crescimento, uma solução final para esse 

problema ainda não foi encontrada. Testa e outros (1994), em algumas 

investigações, realizadas sob condições de produção controlada, provaram que os 

maiores fatores responsáveis pela formação de incrustações são: composição da 
! 

água de produção, temperatura dos fluidos e pressão.' O caminho pelo qual as 

incrustações são depositadas é relacionado com os tubos, aspectos superficiais, 

fenômeno fluido dinâmico e cinética de cristalização. 

Raeburn também estudou de que modo a variação da solubilidade do sulfato 

e carbonato pode aumentar a formação de incrustação, e segundo está relacionada 

com: 

./ variação de temperatura (5%) 

./ mudanças de pressão (10%) 

./ evaporação na extração de gás em tubulações (10%) 

./ injeção de águas incompatíveis (70%) (Raeburn et aI. 1988) 

Ressalta-se, portanto, que a água injetada em reservatórios para manter a 

pressão da produção durante a exploração do campo parece ser a principal causa 

da formação de incrustação (Vetter and Philips, 1970; Vetter et aI., 1982; Shen e 

Crosby, 1983). 

A incrustação vista de cortes seccionais mostram claramente a natureza 

anelar dos Ji~~i~~"Eles são relativamente grandes de definição bem tubular ou 

parecido com ripas que resultaram de uma segunda recristalização. 

A consistência de incrustações é variada; elas podem ser finas e duras, 

grossas e moles, ou barrenta. Sua densidade é da ordem de 2,6g/cm3 (Karem et a/., 

1998). As borras oleosas que são formadas pelos depósitos de areia, 

hidrocarbonetos e material corroído no interior dos equipamentos apresentam 

densidade de 1 ,6g/cm3 (Karem et aI., 1998). 
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1.4.4) Radioatividade na água de produção, petróleo cru, borras e 

incrustações; 

A necessidade de redução das incrustações fez com que a indústria de 

petróleo realizasse uma série de pesquisas, quanto sua origem e natureza, a partir 

das quais foi constatada a presença de radiatividade. Além das incrustações 

encontra-se radioatividade nas borras, água de produção e no óleo cru. 

Em um estudo, Hamlat, entre outros, determinou a concentração de 226Ra na 

água de produção em amostras tomadas de 12 campos de produção de petróleo e 

os seus resultados variaram de 5.1 a 14,8 Bq/L (Hamlat et ai., 2001). 

Adicionalmente, outros autores também determinaram a concentração de 226Ra 

(Anon, 1990; Stephenson, 1992; Strand et aI., 1997; Bloch & Key, 1981; testa et ai., 

1984; Kolb & Wojiik, 1985; Snavely, 1989; Bassignani et ai., 1991; Taylor, 1993) 

como ilustra a Tab. 1.4. 

Tabela 1.4 - Valores de atividade por unidade de volume na água de produção 
encontrados na literatura 
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IReino Unido 1,7 IIUKOOA, 1992 

lUSA 2,5 ISAIC, 1991 

lUSA e Alemanha 0,1 -60 IsnavelY, 1989 

lUSA I 5,9 IStePhenson, 1992 

lUSA (Lusiana) 
11 

9,7 IAnon, 1990 

IAlgéria 
II 

5,1 -14,8 IHeaton & Lambley, 1995 

INoruega 
II 

0,3 - 10,4 IStrand et ai, 1997 

Acrescenta-se que os níveis de atividade no petróleo cru também foram 

determinados por alguns autores segundo tabela 1.5. 



Tabela 1.5 - Valores de atividade por unidade de massa no óleo cru encontrados na 
literatura 

l ··"iU .~.~-, >11» r .... I 
:=::~~~~~~=::: 
IAlgéria 11 0,006 - 0,02 IIHeaton & Lambley, 1995 I 
~=============: 
lUSA II 0,0001-0,04 Iloiyashe et aI., 1994 I 
:=:=~==============: 
IAlgéria II 0,006 - 0,02 IIHamlat et aI., 2001 I 

Evidencia-se que concentrações de atividade na água de produção são 

maiores do que aquelas observadas no petróleo cru. 

Estudos indicam que TENORM na indústria petrolífera originou-se da água 

de formação (Hamlat et aI., 2001) e é esperada maiores concentrações de atividade 

de 226Ra nas incrustações, se comparadas ao óleo cru ou água de produção. Sais 

simples (sulfato de bário ou sulfato de estrôncio) ou sais complexos (sulfato de bário 

e estrôncio) podem ser formados dependendo da concentração relativa das 

espécies iônicas presentes na água de produção. 

Como as incrustações se originam da água de produção elas também podem 

conter urânio, tório, rádio e produtos de decaimento associados, entretanto, o 226Ra 

e o 228Ra tem um papel fundamental em incrustações radioativas. Alguns dos sais de 

rádio, como o cloreto de rádio, são solúveis em água, e a água subterrânea pode 

dissolver o rádio nas formações de urânio e tório. O rádio pode permanecer 

dissolvido em água, desde que o contato com íons sulfato e carbonato seja limitado. 

Quando a água do mar tratada é injetada, o equilíbrio químico é rompido, formando 

precipitados de sulfatos de bário e estrôncio e carbonato de cálcio, que co

precipitam o rádio na formação das incrustações. 

A radioatividade presente nas borras e nas incrustações origina-se 

principalmente do rádio. No entanto, outros isótopos das séries de decaimento do 

238U e 232Th também podem estar presentes. Testa e seus colaboradores (1994), 

quando estudaram 391 poços de óleo (ltália:171; Tunísia: 140; Congo: 80), 16 

centros de óleo (ltália:13; Tunísia:2; Congo:1), 157 poços de gás (Itália: 157), 38 

centros de gás (ltália:38) 42 plataformas (ltália:34; Congo:8) e 10 campos de gás 

(Itália: 1 O) demonstraram que as concentrações de 238U e 232Th são muito baixas. 
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Evidenciaram, também, que os isótopos 238U e 234U estão em equilíbrio radioativo e 

que, por outro lado, 232Th e ~h não se encontram em equilíbrio. 

No mesmo estudo, observou-se que a maioria das incrustações italianas, 

carbonatos, apresentavam geralmente uma forma peculiar de cristalização, a 

aragonita, cujas taxas de dose gama variavam na faixa de 0,1 a 6,0 J,1Svh-1. Já as 

incrustações norte africanas (Tunísia) consistiam em carbonatos e sulfatos, e a taxa 

de dose gama variava entre 0,2 e 0,9 J,1Svh-1. Finalmente, na África Central a taxa 

de dose gama variava entre 0,02 a 0,06 J,1Sv.h-1 (Congo) e a formação de 

incrustações era um tipo de sulfatado (Testa et ai" 1994). 

Normalmente, encontra-se uma forte correlação entre a taxa de dose gama e a 

concentração de 226Ra. Entretanto, Testa e seus colaboradores evidenciaram que 

esta relação não é constante porque: 

./ a taxa de dose é correlacionada não somente com a concentração de rádio mas, 

também com a quantidade total de incrustações; 

./ geometria de detecção variável; 

./ absorção da radiação gama variável devido a diferentes densidades e espessura 

de materiais depositados. 

Hamlat e seus colaboradores (2001) também determinaram as atividades de 

226Ra em borras e incrustações e seus resultados são comparáveis com aqueles 

reportados por outros autores. A tabela 1.6 mostra as variações das concentrações 

de 226Ra e 228Ra em incrustações e borras ao longo do países, correlacionando com 

seus respectivos autores. 



Tabela 1 6- Valores de atividade por unidade de massa encontrados na literatura 

-~~>·>J~R]Lr. 
IEUA - incrustações Até 15.170 II ------ IISmith,1996 

~:::::::::=========: 
IEUA - borras Até 25.900 II ------ IISmith,1996 

~===~=======: 
IEUA - Incrustações 0,7 -41 II 0,16-44 IBailey,1996 

:===================::::: 
180 IEgito - borras 

INoruega - incrustações 

I Inglaterra- incrustações 

I Inglaterra- incrustações 

IReino Unido- borras 

I 
IEid,1996 

~=====::::: 
0,7 - 36 IVan Weers et al,1996 4 -105 

I 1-220 

I 0,2 -270 

I 5 - 50 

I 100 -1000 I IReino Unido - incrustação 

IReino Unido - incrustação 

1------ -borras 
I 200 II 
I 25 II 

1------ - incrustações 

Iltália -Incrustações 

ITunísia - Incrustações 

ICongo -Incrustações 

IReino Unido - borra 

lUSA -Incrustação 

lUSA (S. F) - incrustação 

lUSA - incrustação 

lUSA (Lusiana) - borras 

IAlgéria - incrustações 

IAlgéria - borras 

IBrasil- borras 

I 
I 

250 I 
1,2 - 780 

1,2 - 64 

97 - 151 

0,66 - 300 

3700 

1,9-1110 

0,4 - 3700 

40 

1 - 950 

1 - 300 

10-30 

ITunísia - incrustações I 
~====::::::::: 

IÁustria - borras I 

4,3 - 680 

~====::::::::=~ 
IÁsia - borras I 

~====::::::::: 
IMar do Pacífico - borras I 

~====::::::::: 
IAlgéria - borras I 

~====::::::::: 
IAlgéria - Incrustações II 

~======: 
Ilnglaterra - incrustações II 

~======: 
INoruega - borras II 

20-70 

20-70 

20-70 

1 - 300 

1 - 950 

1 - 1000 

0,1 - 39 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

1 - 170 IVan Weers et ai, 1996 

0,8 - 280 IVan Weers et al,1996 

------ I/Waldram,1996 

------ IIWaldram,1996 

100 IIMartin et aI., 1996 

29 11 Kvasnicka, 1996 

29 I Kvasnicka, 1996 

------ IT esta et ai, 1994 

------ ITesta et ai, 1994 

------ IT esta et aI, 1994 



As incrustação são estáveis e condições químicas muito agressivas são 

necessárias antes que qualquer dissolução ocorra e rádio seja liberado para o meio 

ambiente (Moffet et ai., 1981). No entanto, estudos indicam que pode haver remoção 

do radio para o meio ambiente em condições químicas extremas (Balnd & Gonzales, 

1987; McReady et al.,1980 e Moffet et ai., 1981) e sob condições anaeróbicas na 

presença de bactérias redutora de sulfato (Murph & Multimaki, 1980; Huck et aI., 

1989 e Fodorak et aI., 1986) podendo, então, originar um problema ambiental. 

Rajatnam e Spitz (2000), investigaram a quantidade máxima de 226 Ra removível de 

solos contaminados por NORM encontrados em rejeitos de campos de petróleo, em 

um fazenda localizada no Kentuck, sob condições ambientais extremas (solventes 

ácidos, básicos em faixas diversas de pH) e observaram que, embora o 226Ra no 

solo contaminado por NORM parece ser altamente insolúvel, aproximadamente, 

1,3% do 226 Ra são removíveis sob condições extremas. 

Na literatura, encontra-se vários trabalhos sobre risco operacionais, nos quais 

determina-se as taxas de dose gama e as doses ocupacionais associadas na 

indústria de petróleo (Hamlat et ai., 2001; Testa et aI, 1994; Smith 1985; Bassignani 

et ai 1991). Evidenciam-se, claramente, que o fenômeno das incrustações não 

apresenta problema sério de proteção contra radiação nas plataformas, porque o 

tempo de permanência dos operários é pequeno. Normalmente, a taxa de dose 

gama é baixa, e os níveis de ação (2,5 ~Sv.h-1, 5 mSv.y-1) sugeridos pelas regras 

internacionais de proteção contra radiação são excedidas somente em poucos 

casos. Entretanto, a rotina das plantas, que apresentavam incrustações, tinha que 

ser realizada levando-se em conta os valores das doses de forma a reduzir ao 

mínimo possível os riscos de contaminação para os operários e meio ambiente. 

Matta, apresenta uma avaliação das exposições à radiação natural que os 

trabalhadores envolvidos nas ações de E&P na Bacia de Campos podem estar 

sujeitos, disponibilizando um Programa de Proteção Radiológica que pode ser 

aplicado nestas instalações (Matta, 2001). 

A necessidade de redução na formação de incrustações e de remoção de 

incrustações acumuladas tem estimulado alguns estudos: Rocha cita "O 

inconveniente da formação de precipitados pode ser atenuado com o uso de 



substâncias denominadas inibidores de incrustações". Em sua disertação de 

mestrado realizou um estudo metodológico para otimizar a determinação de fósforo 

num inibidor à base de organofosforado (PPCA) pelas técnicas de ICP-AES e ICP

MS, após pré-tratamento da amostra de água de produção para separação do 

inibidor de sua matriz. Os resultados obtidos permitiram a determinação do inibidor a 

baixas concentrações e conseqüente monitoramento do mesmo no poço petrolífero, 

o que gerou benefícios como redução de custos com reagentes, continuidade na 

exploração de petróleo e menor impacto ao meio ambiente (Rocha, 1997). 

O rádio e seus descendentes radioativos emitem raio gama com energia 

suficientemente alta, tornando sua detecção de certa forma fácil. Os raios gama irão 

penetrar às estruturas através das paredes, tornado as investigações externas com 

detetores de radiação do tipo Geiger-Mueller ou do tipo detectores cintiladores 

significativas. Por outro lado, se houver níveis muito baixos de radiação, a análise 

em laboratório pode ser necessária para determinar precisamente a quantidade de 

contaminação. Segundo Gray, nos EUA (principalmente Lousiana e Mississipi) tais 

análises são necessárias quando as instalações ou propriedades estão sendo 

vendidas, abandonadas ou interrompendo atividades. Dados precisos de 

contaminação são necessários para evitar futuras complicações legais, pois estes 

estados já possuem legislação específica e admitem um nível de emissão muito 

pequeno (Gray, 1993). 

As radiações provenientes do chumbo-210 (baixa energia gama), bismuto-

210 (beta), e polônio-210 (alfa) não penetram através das paredes dos vasos e dos 

equipamentos e são detectadas com pequena eficiência com uma sonda adequada, 

como sonda de contaminação de superfície, que deve ser direcionada para a 

superfície contaminada. Como esses produtos de decaimento do radônio são 

detectados com baixa eficiência qualquer leitura do medidor acima do background 

indica uma contaminação significativa. 
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2. METODOLOGIA APLICADA 

As amostras foram obtidas através do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD) e são oriundas da PETROBRAS I Bacia de Campos. Nem todas as amostras 

continham indicações quanto sua origem e data de coleta. Tem-se a informação, 

entretanto, que diferentes plataformas da região vêm apresentando problemas 

quanto a formação de incrustações. 

De acordo com os objetivos propostos, a presente metodologia foi dividida em 

3 fases distintas: 

2.1) Identificação das estruturas cristalinas existentes nas diferentes amostras de 

incrustações e borras 

2.2} Dissolução das amostras e caracterização química. 

2.3} Avaliação da relação existente entre a composição química e a concentração 

de atividade de rádio. 

2.1) Identificação das estruturas cristalinas existentes nas diferentes amostras 

de incrustações e borras 

Para a execução da primeira fase foram realizadas: 

1. Extração de hidrocarbonetos. 

2. Caracterização da amostra por método de Difração por Raio-X. 

2.1.1) Extração de hidrocarbonetos 

o objetivo desta etapa foi a extração de todos os hidrocarbonetos solúveis da 

amostra de modo a eliminar a maior parte de sua matéria orgânica. Como solvente 

extrato r foram testadas diversas substâncias entre elas: 

./ T etracloreto de carbono 

./ Diclometano ? 

./ Querosene comercial 

./ Água raz comercial 



o solvente selecionado para a remoção dos hidrocarbonetos presentes nas 

amostras foi a água raz comercial, que apresentou uma remoção satisfatória a 

temperatura de 80°C. 

O querosene comercial foi descartado pois a extração foi muito lenta e os 

demais solventes foram descartados devido a toxidade. 

2.1.2) Caracterização das amostras por )(Oifração por Raios-X. 

O principal objetivo da determinação das fases presentes na amostra por 

difração de Raios X foi orientar o planejamento da dissolução das amostras que 

seria a etapa seguinte. 

A identificação das estruturas cristalinas existentes nas amostras foi realizada 

no Laboratório de Difração por Raios-X do Departamento de Ciências dos Materiais 

e Metalurgia da PUC-Rio. Na análise por difração por raio X utilizou-se o 

equipamento D SOOO da Siemens, de acordo com as condições operacionais 

apresentadas na tabela 2.1 . 

T b I 21 C d·- tT d a ea - on lçoes operacIonaIs u I Iza as no D·f C t d R· X I ra orne ro e ala)' 

I 
Técnica 

II 
Raios-X 

IAParelho 1 I Difratômetro de raios X -Siemens 

IModelo IID SOOO 

IÂnodo IIcobre (/...=1 ,S406X ) 

Ivarredura Ils a 80° 28 

1 Passo 11°,02° 28 

ITempo 111s 



1° Etapa - Solubilização das amostras em água; 

Cerca de 1,5 gramas de amostra livre de hidrocarbonetos foi 

solubilizada em 25 mL de água a quente. Separou-se as fases por 

centrifugação e na fase aquosa determinou-se Na, K, Ba, Ca, Sr, Mg, 

Fe, AI, utilizando Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de 

Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-AES). As especificações técnicas 

do equipamento, condições operacionais e foto estão respectivamente 

apresentadas na figura 2.2 e tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Condições operacionais utilizadas na técnica de ICP-AES. 

i~ ";11 it .' . 'S~' J';;" .;'i':;:.:.:. ~I. 
- ;' , ": -')'::"-':.~ ':,.,' . - -' " . .' 

IAparelho IPlasma 1000 PE 

~::;:=:::===============~ 
Ipotência do plasma 11500 W 

~==============~ Ivazão de gás do plasma 115,0 Umin 

Ivazão do gás auxiliar 11,0 Umin 

~==============~ 

I I 
C ross-fIow 

Nebulizador 
. 0,80 Umin 

~==========:========: 
ICâmara de nebulização IScott-Fassel 
:=====================: 
1 Espectrõrnetro Iseqüencial 

~==============~ 
Vazão de aspiração da I 
amostra 1,0 mUmin 

~==============~ Soluções mistas preparadas a partir de padrões de 

1000 mg/L 
Padrões de calibração 

ICalibração I 1 Externa com 3 medições 

~==============~ 

Linhas analíticas (em nm) 

K 766,490; Na 598,596; Ba 455,403; Sr 288,158; 

Mn 257,610; S 180,731; AI 396,152; Mg 280,270; 

Pb 220,353; Fe 238,204; Ca 422,673; Zn 213,856 



4°· Etapa- Fusão alcalina 

O fundente selecionado para esta etapa foi o carbonato de sódio, que é 

normalmente utilizado para decompor silicatos (argila, rochas, minerais, etc.) e 

sulfatos e fosfatos insolúveis. O objetivo maior desta fusão foi a determinação dos 

teores de enxofre e sílica presentes nas amostras. 

Para estabelecer uma relação ideal entre amostras e fundente fez-se os 

seguintes testes: 

./' 1:5 (amostra: fundente) - usando 100 mg de amostra a fusão levou cerca de 2 

horas e não foi completa, ou seja, restou um resíduo que não se hornogeneizou 

ao fundente . 

./' 1 :10 (amostra: fundente) - usando 100 mg de amostra a fusão levou cerca de 30 

minutos e, novamente, não foi completa . 

./' 1:10 (amostra: fundente) - usando 100 mg de amostra a fusão levou cerca de 45 

minutos e, mais uma vez não foi completa . 

./' 1:20 (amostra: fundente) - usando 100 rng de amostra a fusão levou cerca de 10 

minutos e foi completa. No entanto, esta relação poderia acarretar um erro devido 

a contaminação muito grande . 

./' 1:10 (amostra: fundente) - usando 100 mg de amostra a fusão levou cerca de 1 

horas e foi completa. Logo, mesmo o processo sendo bastante lento, optou-se 

por esta relação para os ensaios com fusão. 

5°· Etapa- Solubilização em água da amostra após a fusão alcalina. 

O material obtido na fusão alcalina foi solubilizado em 25mL de água quente. 

Separou-se o precipitado por centrifugação e a solução foi reservada para 

determinação do teor de sulfato e silicato presentes. Estas determinações foram 

realizadas por Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplada (ICP-AES) segundo especificações já mencionadas. 

6°· Etapa- Solubilização do precipitado em ácido nítrico 10%. 

O resíduo obtido, após a dissolução com água da massa fundida, foi 

solubilizado em 25mL de ácido nítrico subdestilado a 10%. Em algumas amostra 

restou ainda um resíduo insolúvel, separou-se este por centrifugação e a solução foi 
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encaminha para determinação de K, Ba, Ca, Sr, Mg, Fe, AI, Pb presentes, 

realizadas por Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplada (ICP-AES) segundo condições já mencionadas. A massa do 

resíduo insolúvel foi considerada para fins de balanço de massa. 

2.3) Determinação da atividade de 226Ra e 228Ra nas amostras. 

A atividade de 226Ra e 228Ra nas borras e incrustações foi determinada por 

espectrometria gama empregando-se um detector de germânio da Camberra, 

modelo GL2015R. A resolução do sistema é de 400eV em 5,9 KeV e 700eV em 

122KeV. As amostras foram acondicionadas em potes plásticos de 5cm de diâmetro. 

Nos casos, nos quais a atividade por unidade de massa era muito elevada, foi 

utilizado um espaçador de 10cm entre a amostra e o detector. De modo a minimizar 

os efeitos de auto-absorção, foram utilizados raios gama do 214Bi com 609 KeV de 

energia e do 228Ac com 911 KeV de energia, para a determinação do 226Ra e do 

228Ra, respectivamente. A calibração do sistema foi realizada utilizando-se padrões 

mistos fornecidos pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LNMRI) / Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD)/Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN). 



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1) Remoção de hidrocarbonetos e matéria orgânica residual. 

Os percentuais de hidrocarbonetos removíveis, no conjunto total, das 

amostram variaram de 0,0% a 31,5% (Tab. 3.1). A média geral de remoção foi de 

11,8%. Nas fichas individuais das amostras, apresentadas no Anexo 2, observa-se 

fotos das amostras antes e após a remoção de hidrocarbonetos. 

Tabela 3.1- Percentual de remoção de hidrocarbonetos e matéria orgânica residual. 

~!i< ~ ·1:':>~iI:~~'~:if:i~ 
1 I 25,3 9,08 

2 24,8 2,09 

3 31,5 5,19 

4 31,3 4,28 

5 8,8 0,11 

6 4,1 2,51 

7 15,5 3,38 

8 14,4 3,98 

9 18,0 0,42 

10 9,7 6,87 

11 20,3 9,07 

12 4,9 2,89 

13 6,9 1,83 

14 22,0 5,43 

15 4,3 4,45 

16 26,8 1I 9,29 

17 II 23,7 11 7,12 

18 11 27,9 II 20,11 

19 II 30,5 II 28,81 



Continuação tabela 3.1 

20 I 2,3 I 14,69 

21 I 16,5 I 7,90 

22 I 21,1 I 7,78 

23 I 0,0 I 0,29 

24 I 10,1 I 2,55 

25 I 3,7 I 1,36 

26 0,2 1,03 

27 8,5 1,96 

28 3,9 2,11 

29 0,0 0,63 

30 1,3 1,50 

31 0,0 0,57 

32 1,3 0,25 

33 1,1 0,65 

34 0,1 0,96 

35 1,7 3,94 

36 1,8 0,22 

Após a remoção dos hidrocarbonetos, agrupou-se as amostras de acordo com 

o percentual de hidrocarbonetos removidos. As amostras que apresentaram uma 
~ 

quantidade maior que f,0% de hidrocarbonetos foram classificadas no 'fupo B 

(borras), e as amostras que apresentaram uma quantidade menor que *,,0% de 

hidrocarbonetos foram classificadas no grupo I (incrustações); 

./ grupo B , amostras: 1,2,3,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19,21,22,24 e 

27 . 

./ grupo I, amostras: 6, 12, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 

36. 

No grupo B a percentagem de hidrocarbonetos removíveis das amostras variou 

de 9,7% a 31,5% . A média geral de remoção, neste grupo, foi de 21,8%. No grupo I 

a percentagem de hidrocarbonetos removíveis das amostras variou de 0% a 8,8%. A 
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3 .. 2) Concentração de 226Ra e 228Ra .. 

As concentrações de 226Ra e 228Ra, obtidas do trabalho de Matta (200~), foram 

corrigidas deste teor de hidrocarbonetos e aparecem na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2- E'oncentrações de 226Ra e 228Ra 

I~ill~-flt"~~J~ 
~==~:====~II~~ç:=~=':==~I~1 ===:~:=':==~ 
:======3 ===~I 152 ,l:==:::::::::::::::1=20======: 
~===~4==~~===5=5,6===~11:=====2=9,=8===~ 

5 0,30 I 0,21 
~====~:==========~~========~ 6 334 I 245 
~====~:===========~~=========~ 
~==.=7='==~~==2=,2=1==~~1 ===1=,2=1==~ 

8 107 I 81,7 
~====~~====~~======~ 

9,,: 0,46 I 0,39 
~=========~~========~~========~ 

~===1=0==~~==9=5=,7==~1~==7=1=,7==~ 11 120 I 89,1 
:===========~~=========~~====~ 12 2240 I 2208 
~====~~====~~====~ 13 138 2386 

14 201 202 
15 211 165 

j~6- ' 1,50 0,96 
~/ 4,32 I 3,67 

~==,~~,~.//==~~====3=,0=5===~I~1 ====2=,1=1==~ 
~~====}~~=i'===~:=====8=,06==~II~===4=,9=1===~ 

20 :=====2=20===~11~====1=74===~ :=====,,2::::::::'=, 'J===~II 40,1 II 25,5 
~~,#Z;:;:;;" / ====~II 66,7 I :=1 ====31=,3==~ 

//~S:/( 11 1,51 II 0,39 



Continuação da Tabela 3.2. 

II /Q/ I 5,55 1,60 

25 335 234 

26 40,2 36,4 
" /.> ;; 

2bi . 275 257 ./ 

28 33,5 20,2 

29 40,4 36,8 

30 35,6 32,3 

31 23,2 15,4 

32 35,9 42,5 

33 48,1 28,2 

34 26,7 17,8 

as; 16,4 5,14 
~ 

36 26,4 4,11 

3.3) Análise por Difração de Raio X 

Após a remoção do óleo existente nas amostras, elas foram analisadas por 

difração de Raios-X. Os espectros obtidos são apresentados no Anexo 3 e as fases 

identificadas foram barita, calcita, quatz, albita, halita entre outras. Observando-se as 

fases presentes nas amostras, idealizou-se um esquema de solubilizações 

sucessivas que permitisse a quantificação das fases acima identificadas (Fig. 2.1). 

Inicialmente, são retirados os sais solúveis em água. Em seguida, o teor de matéria 

orgânica residual (MOR) é determinado por calcinação a 500°C. Depois, parte da 

amostra é reservada para a determinação do teor de carbonatos por calcinação. 

Outra parte da amostra sofre uma fusão com carbonato de sódio, da qual são 

obtidas duas frações, uma contendo sulfato e sílica (parte solúvel em água) e outra 

contendo os metais alcalinos terrosos, ferro, alumínio e manganês (solúvel em 

ácido). Nesta última fração foram, ainda, determinados zinco e chumbo. 

Com base no aspecto físico das amostras e nos resultados obtidos na difração 

por Raios-X, procurou-se dividir as amostras em grupos de características 

semelhantes que pudessem auxiliar na interpretação futura dos resultados: 
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-/ grupo 1 - amostras (3, 4, 10, 14 e 22) marrom clara homogênea com aspecto 

terroso, foram encontradas principalmente as fases de barita, calcita e quartzo 

-/ grupo 2 - amostras (1, 8 e 21) marrom escuro homogênea com aspecto terroso, 

foram encontradas principalmente as fases calcita e quartzo. 

-/ grupo 3 - amostras (2, 11, 16,24 e 27) marrom clara heterogênea com aspecto 

terroso, foram encontradas principalmente as fases de barita, calcita e quartzo. 

-/ grupo 4 - amostras (17, 18, 19 ) marrom escuro heterogênea com aspecto 

terroso, foram encontradas principalmente as fases quartzo e celetamina de 

bário. 

-/ grupo 5 - amostra (12) bege heterogênea com aspecto laminar, foi encontrada 

principalmente a fase barita. 

-/ grupo 6 - amostras (5, 9, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34) branca heterogênea 

com aspecto arenoso, foram encontradas principalmente as fases de barita, 

calcita. 

-/ grupo 7 - amostras (7, 13, 35 e 36) bege clara heterogênea, foram 

encontradas principalmente as fases barita, calcita e celetamina de bário 

-/ grupo 8 - amostras (6, 5, 15, 20 e 28) bege heterogênea, com aspecto arenoso, 

foram encontradas principalmente a fase de barita. 

Procurou-se, também, dividir as amostras em grupo B (borras), composto por 

amostras de coloração basicamente marrom, aspecto terroso, tendo como fases 

presentes a barita, calcita, quartzo e celetamina de bário e grupo I (incrustações), 

composto por amostras de coloração basicamente bege, aspecto arenoso, tendo 

como fases presentes a barita, calcita, e celetamina de bário: 

-/ grupo B, amostras: 1,2,3,4,8,10,11,14,16,17,18,19,21,22,24 e 27 

-/ grupo I, amostras: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34,35 e 36. 

A figura 3.3 exemplifica uma amostra classificada no grupo B com seu 

respectivo Rx e a figura 3.5 exemplifica uma amostra classificada no grupo I também 

com seu respectivo Rx. 



Fig . 3.3 - Amostra 14 (esquerda com hidrocarbonetos e 

direita sem hidrocarbonetos)e Rx, classificada no grupo B 

Fig. 3.4 - Amostra 36 (esquerda com hidrocarbonetos e 

direita sem hidrocarbonetos) e Rx, classificada no grupo I 
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Comparando a classificação segundo o teor de hidrocarbonetos e o aspecto 

físico, as únicas amostras que não classificadas como borra ou incrustação por 

ambos os critérios foram as amostras 5,7 e 9. 

3.4) Análises Químicas. 

3.4.1) Solubilidade em água. 

No anexo 1, encontram-se tabelados os resultados obtidos. Ressalta-se que, 

os teores de sódio presente nas amostras variaram de < 0,02 (limite de detecção) a 

23,61 mg/g, sendo a média geral igual a 2,89 mg/g. 

Todas as amostras apresentaram teores de potássio menor que o limite de 

detecção (O,3mg/g), com exceção apenas da amostra 15. Os teores de cálcio 

presentes nas amostras variaram de <0,0002 (limite de detecção) a 6,70 rng/g, 

sendo a concentração média de 1,61 mg/g. As concentrações de estrôncio 

presentes nas amostras variaram de 0,01 a 0,36 mg/g, sendo a média geral 0,11 

mg/g. Os valores de concentração de magnésio obtidos variaram entre <0,05 e 2,01 

mg/g, tendo sido observado um valor médio de 0,14 mg/g . . 
Como as concentrações acima foram, em geral, muito baixas, resolveu-se não 

considerá-Ias, nas etapas posteriores, para fins de análise estatística dos dados 

obtidos. 

3.4.2) Solubilidade em ácido. 

Os resultados, na forma de seus respectivos óxidos, são apresentados na 

tabela 3.3 abaixo. 

Tabela 3.3 - Resultados das análises químicas das borra e incrustações. 
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Fe203 AI203 

tra )lg/g mg/g mg/g mg/g Mg/g · mg/g mg/g mg/g mg/g 

I 1 
I 

252 1~18o,611 128 I1 134 I1 13,2 I1 2,98 I1 25,9 I~ 

~ 18,7 I~~~~EJ~~~ 
I 

3 
I 

56,4 I1 77,7 I1 322 
I1 1661~ 

18,3 2,33 ~~ 
~ 262,4 ~~~~ 14,3 3,59 I 28,4 I1 8,56 I 

5 1,16 I 0,00 I1 783 1,84 11 6,06 I 0,82 0,30 11 ,791~ 
6 15,0 

I 
184 11 164 413 11 18,6 I 56,9 0,71 I 25,9 I 13,2 

7 20,4 I 6,96 11 824 316 I~~~~ 65,2 

8 149 ~I 118 327 I 215 11 32,8 2,33 22,5 11 ,1 

9 3,24 I 0,00 11 722 3,25 I 10,0 11 0,82 0,70 3,36 75,9 

10 884 
I 105 11 154 272 I 208 11 27,8 2,69 32,9 14,9 

I 11 43,5 ~I 348 187 ~121 ,4 2,87 57,7 37,9 

I 
12 57,9 I ~ 11 3,30 585 I 82,6 11 37,1 0,24 10,9 0,06 ----
~ 16,5 

I ~ I~I ~1 I~EJ~~ 0,15 

I 
14 178 I 57,6 11 298 11 90,9 11 134 I 9,87 I 11 ,9 11 51 ,7 I 28,4 

I 
15 I 44,7 

I 1241~~El 48,9 ~I 187 I 18,8 

I 16 27,5 149 ,61~1 109 11 15,3 I 13,1 13 ,031~~ 

I 
17 13,2 115 ,51~~~ 3,91 I 1,71 11 68,5 11 77,5 I 

I 
18 16,6 ~~ 39,3 ~~~~~ 
~ 37,2 ~12791 89,9 I 18,8 11 8,96 11 4,16 11 301 11 46,5 I 
I 

20 I 27,2 ~197,51 382 ~I 63,2 11 1,70 I1 82,9 I1 14,9 I 

I 
21 

I 
22,3 ~~ 168 I 34,1 11 15,8 11 4,90 11 155 I1 34,1 I 

I 
22 

I 
289 EJ~~~~~~~ . 
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Continuação da tabela 3.3 

~I 2,09 1~~19,84 1~11,30 I~~~ 

I 
24 

I1 
11,7 IEJI 412 I1 130 I~~~EJ~ 

I 
25 

I1 
7,12 ~I 20,2 I~~I 84,6 I1 0,09 I1 3,45 I1 0,71 I 

I 
26 

I1 
1,42 ~~~~~~~~ 

I 
27 

I1 
396 ~I 23,7 11 13,2 I~I 4,27 

11 
5,50 

11 
23,2 

11 
0,31 

I 

I 
28 

I 
9,70 ~1285 

IEJEJI 
66,8 

I1 
0,35 

I1 
4,14 

I1 
35,1 

I 
29 

I 
5,53 ~~1500 11

18
,3 11 

117 
1I 

0,07 
11 

1,53 
1I 

0,02 
I 

30 
I 

3,79 ~I 4,35 I~~~~~~ 
31 

I 
7,03 I 261 

1I 
1,59 

1I 
495 1I 21,0 1I 115 I 0,06 1I 5,62 1I 0,03 I 

32 
I 

4,36 ~I 5,71 
1I 

551 I~I 98,8 I 0,06 1I 2,13 1I 0,09 I 

33 
I 

2,74 I 256 I~I 500 1I 20,1 1I 113 ~I 0,58 I~ 
~I 10,2 ~~EJ~I 122 I 0,06 I~I 0,01 

I 

I 
35 

1I 
7,98 I 329 1I 17,8 1I 42,4 1I 276 

1I 
50,1 I 0,05 1I 2,48 1I 0,19 I 

~I 11,3 EJ~~~I 144 ~I 0,33 I~ 
Novamente, procurou-se estabelecer critérios para divisão das amostras em 

borras e incrustações: no grupo I encontramos amostras com alto teor de sulfato 

(>120mg/g), óxido de bário (>250mg/g) e óxido de estrôncio (>35mg/g). As amostras 

restantes ficam agrupadas no grupo B, desta forma, tem-se: 

./ grupo B , amostras: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 , 14,16,17, 18, 19,21 , 22, 23,24, 

27e 35 

./ grupo I, amostras: 6, 8, 10, 12,1 3, 15, 20, 25, 26,28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34 e 

36. 

A tabela abaixo (Tabela 3.4) mostra uma comparação da classificação das 

amostras de acordo com os três diferentes critérios de seleção utilizados. Os casos 

em vermelho são aqueles nos quais não houve uma coincidência entre os três 
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critérios de avaliação. Do total de 36 amostras, houve uma coincidência em 29 

delas, ou seja, em 80% dos casos. 

Tabela 3.4: Comparação entre os critérios de classificação de borras (B) e 
incrustações (I). B Critério Critério 

Critéri.o 
Composição mos ra Hidrocarbonetos Aspecto Físico 

Química 

I 1 I B II B I B 

I 2 I B II B I B 

I 3 I B B B 

I 4 B B B 

I 5 B I B 

I 6 I I I I 

I 7 I B I I I 8 

I 8 I B I B I I 

9 I 8 I I I B 

10 I 8 I B I I 

11 I B I B I B 

12 I I I I I I 

13 I I I I I I 

14 I B B I B 

15 I I I I 

I 16 B B B 

I 17 B 8 B 

I 18 B I B B 

I 19 B I B B 

I 20 I I I I 

21 B B B 

22 B B B 

23 I I B 

24 B B B 

I 25 I I I 

I 26 I I I 

I 27 B I B B 



55 

Continuação da Tabela 3.4 

I 28 II I II I II I 

I 29 II I II I II I 

I 30 I II I II I 

I 31 I I I I I 

32 I I I I 

33 I I I I 

34 I I I I I 

35 I I B I B 

I 36 I I I I I 

3.5) Análises de Aglomerados 

Como a análise de aglomerados destina-se a classificar amostras segundo o 

grau de semelhança entre elas, utilizou-se esta técnica para separar as amostras 

entre borras e incrustações. Empregou-se o método de Wards e como medida da 

distãncia entre as amostras a distância euclidiana quadrada. Foram utilizados como 

variáveis os dados das Tabelas 3.1 a 3.3. Os resultados obtidos, em forma de 

dendograma, aparecem na Figura 3.5. 

Das 7 amostras, cuja classificação não havia sido totalmente coincidente, 6 

foram agrupadas com as borras (5, 7, 8, 9, 10 e 23) e uma como incrustação (35) . 

Entretanto, excetuando o teor de hidrocarbonetos, todos os parâmetros analisados 

indicam ser incrustações as amostras 8 e 10. 

Com base nos resultados anteriores, a classificação final como borras e 

incrustações foi: 

./ grupo B , amostras: 1,2,3, 4,5,7,9,11,14,16,17,18,19, 21 , 22, 23, 

24 e 27 

./ grupo I, amostras: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 , 32, 

33, 34, 35 e 36. 



C A S E 
Label Num 
Case 2 9 29 

Case 31 31 

Case 30 30 

Case 33 33 

Case 26 26 

Case 32 32 

Case 34 3 4 

Case 25 2 5 

Case 36 36 

Case 6 6 

Case 20 20 

Case 15 1 5 

Case 28 28 

Case 35 35 

Cas e 1 2 12 

Case 13 1 3 

o 5 10 15 20 25 
+- - - - -- - - - +--- - ----- +- --- - --- +---------+---------+ 

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

Case 8 8 -

Case 1 0 10 

Cas e 1 

Case 1 4 

Case 4 

Cas e 22 

Case 27 

Case 5 

Case 9 

1 -

1 4 -

2: Tl-
27 --1 

5 -

9 -

Case 23 23 

Case 7 

Case 1 1 

Case 21 
Case 2 4 

Case 2 

Case 17 

Case 18 

Case 16 

Case 19 

Case 3 

7 -

11 -

21 -

2 4 -

2 

17 -

18 -

16 -

1 9 -

3 -

Figura 3.5 - Dendograma 

As Tabelas 3.5 e 3.6 apresentam a estatística descritiva do que se 

convencionou chamar, então, de borras e incrustações. 
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Utilizando-se as médias apresentadas acima foram construídos gráficos de 

pizza, nos quais os teores de óxido de bário foram convertidos em BaS04, os de 

óxido de cálcio em CaC03 e, assim, sucessivamente. O somatório de todas as fases 

foi de 103% para as borras e 99,0% para as incrustações. Nestes gráficos fica clara 

a diferença entre as borras (Fig. 3.6) e incrustações (Fig. 3.7). Cerca de 75% da 

composição das incrustações são sulfatos de bário e estrôncio. Por outro lado, 37% -das borras são carbonatos de cálcio e de bário e há apenas 11 % de carbonato de --- . ~io nas incrusta~es. As borras também são ricas em sílic'a e silicatos (35%) o 

que já não ocorre nas incrustações. 

Tabela 3.5- Composição química média das borras, valores em rng. -1 e em B 

r ~w ... .....,. ..... 11 ~·n.{~.·~I"...;",~:'rl 
~~~~ 

';::::t=:.t==~=: I 1 ,16 I ~I ====3:=96=====:11 97,0 

o 1I 167 I1 48,3 41,6 

!::tt=t==~~:=:::=2=2=,5==~11 781 1\ 347 233 

~::ç:==~~==1:=,84=====:11 316 I1 121 93,3 

6,07 1I 617 11 118 183 

:=::======~ 
0,82 II 30,9 I 11,5 8,26 

:=::======~ 
0,30 11 12,0 I 3,15 2,74 

:========~ 
1,79 II 302 I 68,9 78,1 

:========~ 
0,31 II 77,6 I 39,4 26,4 

:=::::======::::: 
0,36 II 367 II 60,3 I 96,2 

~~~==:::::~=======::::: :=::::======::::: 
0,25 II 343 II 49,6 I 90,9 

~======~~======~ :========::::: 
I HidrocarbonetoslI 84,8 II 315 II 213 1\ 75,2 

:=:::======::::: 
MOR II 1,05 II 288 II 73,3 1\ 72,8 
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I 
.:' • ',o ._; 

)IL . ..,. Ir .... .···t~i; .. ~, 
" 0"0 o';" 

C02 II 1,42 
1/ 

152 II 28,7 48,8 

803 II 102 II 366 II 220 74,2 

8i02 II 0,88 II 270 II 60,8 80,4 

BaO II 42,4 II 570 II 396 138 

CaO 
11 

6,80 II 276 II 60,2 87,5 

8rO II 27,8 II 144 II 85,3 35,9 

MgO 
11 

0,05 I 2,69 I 0,63 0,90 

Fe203 I 0,33 I 187 I 23,6 48,5 

Ab03 o I 35,1 I 6,83 10,3 

19,1 I 323 I 106 14 

4,21 II 235 II 78,5 85,3 

I HidrocarbonetoslI o II 144 II 31,3 39,0 

I MOR II 2,22 II 147 II 28,4 36,5 



o BaS04 

BaC03 

oSrC0 3 

. CaC03 

o MgC03 

Figura 3.6 - Composição química percentual média das borras. 

Figura 3.7 - Composição química percentual média das incrustações 



3.6) Análises de Componentes Principais 

De modo a verificar-se uma eventual correlação entre os teores de rádio e a 

composição química de borras e incrustações, resolveu-se tratar estes dois grupos 

em separado e aplicar-se a análise de componentes principais. 

Borras 

Na análise de componentes pnnclpais, trabalhou-se com os valores 

normalizados e empregou-se a rotação VARIMAX da matriz dos componentes. Ao 

utilizar-se todas as variáveis disponíveis, observou-se uma bai)(4lcomunalidade para 

o Mg (0,576), devido talvez aos baixos teores de magnésio observados, e para o 

teor de hidrocarbonetos (0,633), que, na realidade, representa um parâmetro que 

pode variar bastante para uma mesma amostra. Tais variáveis foram retiradas e os 

dados reprocessados. Neste segundo conjunto de dados, a menor comunalidade 

observada foi a do bário (0,690) que, dada sua importância para os objetivos deste 

trabalho, foi preservada. 

Foram obtidos 3 componentes principais que explicam 86,7% da variabilidade 

dos dados. A tabela 3.7 apresenta a percentagem da variância total dos dados 

atribuída a cada componente e os "factor loadings" obtidos para cada variável 

segundo cada componente. 

Ra-226 e Ra-228 aparecem no componente 1, que representa a fase dos 

carbonatos, notadamente, CaC03. Desta forma, caso necessário, um tratamento CaCoi 

ácido das borras deve retirar o rádio presente. Os "factor loadings" negativos para 

alumínio e sílica neste componente, parece-nos ser devido ao fato dos carbonatos e 

os alumino-silicatos representarem as duas fases principais nas borras, e que o 

aumento de massa de um se dê às custas da diminuição da massa do outro. 

O segundo componente está associado aos sulfatos de bário e estrôncio 

enquanto o terceiro componente representa, de certa forma, aqueles compostos que 

dão cor às borras, ou seja, a matéria orgânica residual e o óxido de ferro. No 

entanto, não nos parece clara a razão desta associação entre ferro e a MOR. 
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Tabela 3.7: Borras- Análise de componentes principais 
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Incrustações 

Procedeu-se do mesmo modo acima descrito. A matéria orgânica residual 

(0,700) e o óxido de ferro (0,632) foram aquelas variáveis com as menores 

comunalidades. Mantendo todas as variáveis, foram obtidos 4 componentes, sendo 

que o primeiro deles abrangia, com maior ou menor peso, todas as variáveis, 

indicando não estar havendo uma separação clara entre elas. Numa segunda 

tentativa, retirou-se a matéria orgânica residual e o óxido de ferro. O número de 

componentes diminuiu para 3, que explicam 87,1 % da variabilidade dos dados. A 

tabela 4.8 apresenta a percentagem da variância atribuída a cada componente e os 

"factor loadings" obtidos para cada variável segundo cada componente. 
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o componente 1 refere-se aos carbonatos de cálcio e magnésio mas, ao 

contrário do observado nas borras, não apresenta uma relação com o rádio. Os 

coeficientes negativos envolvendo bário, sulfato e estrôncio podem, mais uma vez, 

representar o aumento de um as expensas do outro, como também é observado no 

componente 2 entre o sulfato de bário e estrôncio com os alumino-silicatos e a sílica. 

Pode-se dizer que, o componente 2 representa __ e argil.ªs. Não foi encontrado 

um componente relativo aos sulfatos de bário e estrôncio. Como a composição 

química das incrustações é bem constante, ao contrário das borras, os teores de 

bário, estrôncio e sulfato pouco variam e, portanto, não são bem caracterizados na 

análise de componentes principais. Pela mesma razão, não fica clara uma 

correlação entre rádio e bário, aparecendo os isótopos de rádio isolados no 

componente 3. 



CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos a partir das análises físicas e químicas foi possível 

separar as amostras em borras e incrustações. A maioria das incrustações 

apresentou baixa quantidade de hidrocarbonetos, coloração bege, aspecto arenoso. 

As análises por difração de raios-x indicaram a presença das fases barita, 

celetamina de bário e calcita. De acordo com as análises químicas, pode-se afirmar 

que aproximadamente 75% da massa das incrustações são os sulfatos de bário e 

estrôncio e apenas 11 % de carbonato de cálcio. Através da análise de componentes 

principais, foram encontrados 3 componentes responsáveis por 87,1 % da 

variabilidade dos dados. Como as incrustações possuem uma composição química 

bem definida e concentrações de 226Ra e 228Ra, relativamente, constante não foi 

possível verificar uma correlação estatisticamente válida entre ambas. 

As borras, em sua maioria, apresentaram uma grande quantidade de 

hidrocarbonetos e, após sua remoção, adquiriu uma coloração marrom e aspecto 

terroso. As análises por difrações de raios-x indicaram a presença das fases 

quartzo, barita e calcita. Através das análises químicas, observou-se que sua 

composição química é bastante variável, sendo ricas em sílicas, silicatos e 

carbonato de cálcio. Os carbonatos representam aproximadamente 37% de sua 

massa. Ao contrário do observado com as incrustações, foi possível correlaciona-se 

a radioatividade com a composição química das borra~, em particular, com os 

carbonatos. Desta forma, um tratamento das borras com ácido diluído pode vir a ser 

um~ modo de descontaminá-Ias. 
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Anexo 1 

Tabela 3.3 - Resultados da solubilização em água após fusão das amostras. 

;~, 1/:lll~I,;p;II"! !,,'{'.i1 
· ... · .. ··\:~· ...• ·.·.····· •. ·· ..•.. · .• ~.,J·i •. :c· .. ·:' .;.·.:· .•••.•••. · .•• ·· •• · .. :··.··.·,·.i·.·~A .. :c,<' .......•• ;:, ;'?;";:'jt,,;!C' fJ~i.~l 

~~:::: 
1 11 < 0,02 11 < 0,30 I < 0,002 11 0,01 1I < 0,05 

2 
1I 

1,29 1I < 0,30 1,17 
1I 

0,05 II < 0,05 

3 II 7,58 II < 0,30 3,81 I 0,21 I 0,11 

4 
I 

9,38 II < 0,30 3,20 0,32 
I 

0,11 

5 I 0,91 II < 0,30 0,49 0,02 I 0,05 

6 
I 

0,48 1I < 0,30 1,56 0,04 I < 0,05 

7 
I 

0,33 II < 0,30 0,11 0,02 I < 0,05 

8 
II 

0,30 II < 0,30 0,43 0,01 II <0,05 

9 1I 0,21 I < 0,30 0,13 0,02 1I < 0,05 

10 
1I 

0,29 I < 0,30 0,34 0,02 II < 0,05 

11 II 10,00 I < 0,30 3,67 0,38 0,21 

12 II 1,58 I < 0,30 1,25 0,07 < 0,05 

13 2,09 I < 0,30 1,54 0,05 0,07 

14 23,61 1,03 6,34 0,08 0,58 

15 5,10 < 0,30 1,22 0,27 I < 0,05 

16 4,63 < 0,30 3,24 0,05 
I 

0,20 

17 2,60 < 0,30 1,73 0,04 II <0,05 

18 2,70 < 0,30 1,53 0,03 
I 

0,08 

19 3,07 II < 0,30 3,42 0,05 I 0,39 

20 2,20 1I < 0,30 3,33 0,36 
1 

0,08 

21 8,87 1I < 0,30 5,89 0,20 I 2,01 



22 4,05 I < 0,30 0,68 0,11 II 0,06 

23 0,96 I < 0,30 0,21 0,04 I < 0,05 

24 1,57 < 0,30 2,23 0,09 0,36 

25 0,79 < 0,30 0,54 0,14 0,14 

26 1,04 < 0,30 0,23 I 0,09 < 0,05 

27 2,25 < 0,30 0,80 I 0,02 < 0,05 

28 1,61 < 0,30 1,02 I 0,15 0,07 

29 1,15 < 0,30 0,17 I 0,15 < 0,05 

30 0,73 < 0,30 0,18 I 0,08 
J 

< 0,05 

31 0,84 < 0,30 0,27 0,31 < 0,05 

32 0,13 < 0,30 < 0,002 0,00 < 0,05 

33 1,47 < 0,30 0,27 0,12 < 0,05 

34 0,19 < 0,30 0,15 0,12 I < 0,05 

35 0,05 < 0,30 6,70 0,16 I < 0,05 

36 0,03 < 0,30 0,10 0,24 I < 0,05 



Anexo 2 



: / 
/ 





































































'''''' 
""'" 
$\00 

"'" -2100 

'l!OO -",'" 
""" 
2lOO 

""" 
""" 
""" ",,. 

W1too 
" o ,,~ 

U 
~'6OC 
:.J ,~ 

""" 
"'" 
""" 
~1 !Xl 

' .... 
"'" ... 
100 

600 

"'" .,,, 
300 

200 

,o. 

Anexo 3 

Amostra 2 

• 

" 3) '" " lO .. 
2-Theta - Scale 

!ililC:lOtFFOAT1\quimicaI2OO10389 RAW - File: 20010089 raw - Type' 2ThfTh loCkad - Statt: 5,000 ' - End. 80,000 ' - Slep: 0 ,020 ' Slep lune: 1 s - Temp.: 25 'C (Room) - Time Slarted: 7 s - 2-Thela: 5,000 · - Th 

Operatlons' ImPQrt 

_+ 6-1415 (') - Bante. plumblan - (Ba.Pb)S04 - Y: 2.08 % - d x t>y: " - WL: ' ,5406 - Orthorhomblc 
[!Jos.0586 (") - Calelte. ayn - CaC03 - Y: 5,90 % - d x by 1 - Wl 15406 - Rhombohedrat - IlIc POf 2, -

. 46-1045 (") - Quartz. syn - 8102 - Y: 8 33 % - d x by " - Wl: 1.5406 - Hexagonal - IIte PDF 3 4 



500 

400 

-----li) 
+-' 300 C 
::J 
O 

Ü -c 
:.:::i 

200 

100 

o 

Amostra 3 

lO 20 30 40 50 60 70 80 

2-Theta - Scale 
~am.2 . File: 20010390.raw· Type: 2ThlTh locked · Slart: 5.000 · · End: 80.000 ·· Step: 0.020 - .,39·1469 (fl ' Barite, strontian. syn · 8aO.75SrO.25504 · Y: 12 50 %. d. by 1 • WL. 1.5406 -
• 6· 1045 rl . Quartz, syn • SI02 • Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL 1 5406 - Hexagonal · Ulc POF 

0046-1415 ('l - Bante, plumbian - (Ba,Pb)S04 · Y: 6.33 % - d x by: 1. - WL 1.5406 - Orttlomom 
[!k 1-1480 (I) - Albite. calcian, ordered - (Na,Ca)A1(Si ,AI)308 • Y: 50.00 % • d x by: 1. - WL: 1.54 

~O5-0586 (j - Calcite, sy() - CaC03 - y . 16 67 % - d x by 1. - WL. 1.5406 - Rhombohedraf - Vlc 

90 



100 

!S 
~ .,. 
~ 
c: 
::J ,.. ... -

,,. 

,,'" 

'"'0 

' 00 

Amostra 6 

• 
• 

'0 

2·Thela· Scale 
I1JF:\3IRosaml\2OO11075RAW . File: 20011075.raw - TYPe: 2ThlTh locked - Start: 10.000 • - End ' 90 000 • • Step' O 020 •• Step I,me s • Temp . 25 ' C (Room) - Ttme Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 • - lheta: 5.0 

Operalions: Impoft 
[!J.46.1Q.45 (") - Quartz, syn - 5102 - Y: 57.12 % - d x by: 1 - WL: 1 5406 - Hexagonal - IIle PDF 3.4 -
~39,'469 (I) - BanIa. strontlan, syn - BaO.75SrO.25S04 - Y: 1042 % • d x by: 1 - Wl: 1.5406 - Orthorhomblc -



Amostra 7 
310 J. 

i 
320 

310 

300 

290 

Z83 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

200 
.--.. 
(/) 190 -C 180 
::l 
O 110 

~ lõC 

C 150 
:.:J 

1~0 

130 

'20 -

'!o 

100 

&O 

ao 
70 

60 

50 -
40 

30 

20 

10 

C 

10 20 30 40 50 se 70 80 

2-Theta - Scale 
g;;}c IOIFFDATl'mana clara 0010448 RAW - Fie 20010448 raw Type 2ThlTh Iocked· Start 
' . 146 '415 (') Bante plumbla~· (BaPI»)S04 Y 18 75 ~ . d x by· 1 . WL. 1 5406 Orthorho 

[.10~8n ·Hahte syn · NaCI Y 3125 % dxby I - WL 1.5400 - Cublc- lIIcPOF 44 -
05-0586 (0) Calelte, ayn - CaC03 - Y 10000% d x by 1 - WL 1 5406· Rhombohedral . V 

l.!. 41 ·1 480 CI} - Albite calelan. ordered - (Na Ca)AI(SIAll308 Y 846 % d x by • - WL 1 540 

38-()471 r SllIrnan.ts A'2S,05 - Y 2~ 17 % • d x by 1 - WL 1 5406 . Orthort'ombl( .. 
. 46-1045 ('1- Quanz syn· St02 - Y 1404 'J( • d x by 1 . WL 15406 Hexagonal-V/c PDF 

90 



'.'!l' 

',x' 

, 10 

''''' 

00 

'" 
~ 

2l 
c: 
:l 
o /O 

~ 
.5 
...J .., 

'" 

.0 

" 

>C 

" 

Amostra 8 
• 

'3 '" '0 
., 

'" ,O 10 '" 
2-Theta - Scale 

gjF:\3\Rosana\20011076 RAW - File: 20D11076.raw - Type: 2Th1Th locked - Start 10.000 • - End: 90.000 • - Step: 0.020 • - Step time: 1. S - Temp.: 25 'C (Room) - Time Started: 3 s - 2-Tnela: 10.000 ' - lhe/a. 5.0 

Operations: Impor! 
!.!l3!H469 (I) - Barlte. stronUan. &yn - BIl0.75SrO.25S04 - Y. 170.83 % - d x by: 1. - WL; 1.5406 - Orthorhombic· 
,. -05-0586 (') • CaJclte, syn - CaC03 - Y: 95 83 % - d ~ by: 1. - Wl: 1 5406 - Rhombohe<Iral - IlIe PDF 2. -
.. ~21-12S7 (') - Fairchíldite. syn - K2Ca{C03}2 • y, 50.00 % - d x by: 1 .• Wl: 1.5406 - Hexagonal - IlIe PDF 1.5 -

'" 



3300 

J200 -

3100 -

3000 

2900 

2800 

2700 -

2600 

2500 -

2400 

2300 

2200 -

2100 

2000 

Ui 1900 .... § 1800 

01700 

~18oo 
.~ 1500 

-I 1400 

1300 -

1200 

1100 -

1000 

900 

800 

700 

600 

600 

400 

3()() 

200 

100 

O 

Amostra 9 

11 

• 
16 20 30 40 

2-Theta - Scale 
ElilC:\DIFFOATllmarla clal1l\2001D450 RAW - File: 20010450.raw - Typc' 2Thrrh locl<.ed - Start: 

[!].4e-1045 () - Q\I,HU, syn - 5102 - Y 1875 % - d x by 1 - WL 1 5406 - Hexagonal - IlIe POF 

. ' 9-1 186 (I) - Tamarugite - NaAI(S04)2 6H20 - Y 4.17 % - d x by: 1. - Wl: 1.5406· Monoelini 

* 20-0452 (I) - Gismondine - CaAI25i208·4H20 - Y 608 % - d x by 1 - WL 1.5406 - Monoehni 

41-1370 (0) _ Oiopsidc - Ca(Mg.AI)(SIAI)206 - Y 417% d x by' 1 - Wl' 1.5406 Monoclinrc 

[",J l5-0285 (I) · Ba'ytocalc,te BaCa(C03)2 Y: 2.08 % - d x by: 1 - WL: 1.5406 - MonoeUnle -

25-0618 (0) - Sanid lne, dlsordered - K(S!3AI)08 - Y 208 % - d x by 1 - WL 1 M06 - Monoel! 



.:tU 

lO 

,-;;1i 

• ~ (! • 
1 

'C.:: • . ." I 
'8< I H ; 

Amostra 10 

2· 'Thctl - Scale 

!1\;C;OIFFOA11\rosana\2oo10951 RAW - F.I~ 20010951 r3W' Type 2TIliTh Incklld - Stln: 10000' - End 90 000 ' Slap 0020 ' . St~p ~n1e , 1, b - ""emp 25 ' C (Room) TIme Started :) •• 2·Thota. 10000 ' - The\3 5.000' 

Operatlons: I~rt 

05-0586 ('j Calcito, syn - CoC03 Y 83 33 % - d x by ' I • Wl ' 1 5406 - RhorrQohcdral · Ulc POF 2 . 

39-1469 m· Santo , otrontian syn - BaO 75SrO.25C01· Y. 56,33 % - d, b. 1 - WL 1 5406 Orthorhombic . 

ti 47-1743 (C)-CalcUê CaC03 Y'SOOO% dxby 1 - WL' 15406 - Rh:>fl1b\lt'odral 

A 41 ·1 486 (') . Anonhitc. ordere<! - CaAI2$i208 - Y 1250 % . d ,oy 1 W\. 1 5406 Trclj~1C -I'I<::F'OF 04 . 

• • 16-1045 ("I - Quartz, $yn· $ ,02 . Y 23m %. d" by' 1 • WL 1 5406 • Hexagonal . ~lc POF 34 



". 

-'" 

m-

2'" 

"'" 
~ 1f" 
:> 170 ª- 1M 

:§ 150 -

1+' 

'30 

.. 
80 

.. 

Amostra 11 

• 

2-Theta - 5cale 

~C:\DIFFOATllrosanal20010620.RAW - File: 20010620.raw - T:fPe: 2Th1Th locked - Start: 10.000 ' - End: 90.000 ' - Step: 0.020 ' - Step time: 1. S - Temp.: 25 ' C (Room) - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ' - T 
Operatlons: Import 

1146-1045 (') - Quartz. 6yt1 - 5i02 - Y. 50,00 % • d x by: 1 • WL: 1.5406 • Hexagonal . IlIe POF 3.4 -
.05~586 (0) . Caldte. syn . CaC03 . Y: 50.00 % . d x by 1.· WL: 1.5406 Rhombohedral · IIte PDF 2 
39-1469 (I)· Barfte Btrontian. syn - BaO.15SrO 25S04 - Y: 33.33 % - d x by 1 . WL' 15406 - Orthorhombte· 

1~41-1480 (I) · AlbIte. calelan. ordered· (Na,Ca)AI(SI,AI)308- Y: 50.00 % - d x by: 1.· WL: 1 5406 - Triclinlc - Illc POF 1 1· 



'00 

'" 
1,c,) 

I~ 

120 

'l, 

,ao 

$" 9iJ c;; 
::> o 
~ 
c: ao 
::J 

7e 

50 

00 

-o 

30 

XI 

lO 

Amostra 12 

10 ,. lO 

2-Theta - &ale 

I1ilC\DIFFOAT1\rosana\20010621 ,RAW - File: 20010621.raw - Type: 2Th1Th lockad - Start: 10,000 '· End: 90.000 ' - Step: 0,020 ' - Step time: 1, s - Temp,: 25 ' C (Room) - Time started: 3 s - 2-Theta: 10,000 ' _ T 
Operations: Import 

[ ~h9-1469 (I>' Bame, $\ronttan, syn - BaO,15SrO,25S04 - Y: 64,70 % - d x tly 1. - WL: 1,5406 - Ortllorhol'nbic -



Amostra 13 

"lO 

11~ -

"]( 

11 c: 
J "" o 
~ 
c 

00 ::J 

'o 

6.1 

"" 

" 
;,Ç 

'.' 

i 
I 

I 

2-Thela • SOIIe 

!;K!C;'DIFFDAT1'sosaoo\20010622f\AW - File 20010627 mw· Ty~ 2Th:Th lockcd - SUllt 10000' - End 00 000' • Step 0.020' - SICP tin..:) 1 " Tcrrp .. 25'C (Room) ~Imo Startcd 3:; 2 The1a: 10000 ' - Thetll : 5000' 

Opêrabon,: X Offset o ,229 I /rr4>Ort 
• 39-1468 n -Cele;,tine, b"'3n, SVI1 - BaO.50SrO ~ - v· 7532 %. d x by' 1 - Wl 1 ~ Or!hof"OmbIC 



3'" 
"'. 
330 

17Il 

';10 

3(.ó 

)!l() 

,.. 
l70 

"'" 
M 

... , 
2.'\fl 

m 

l·O 

~ <QI, 

!1 § ,.., 

8 "'" 
-;; 170 

::J ..., 

,'" 
''''' 
,JQ 

'20 

"0 

'00 .. 
ao 

'" 
8C 

50 

'" 
lO 

21) 

10 

Amostra 14 

" 

I 

10 21) JQ 

2-Theta - Scale 

~C.\OIFFDAT1\rosana\20010535.RAW. File: 20010535.raw- Type: 2ThlTh loeked· Slart: 10.000 '· End: 90.000 ' - Step: 0.020 ' - Step lime: 1 s - Temp.: 25 'C (Roem) - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 '· T 

Operatlons' Import 
[!]05-05S6 (') - Caleite, syn· caC03 • Y: 81.25 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - IlIe PDF 2. -
~ 39-1469 (I) - 6arite, strontian, syn - 6aO.75SI1).25$04· Y: 33 33 % - d x by: 1 .• WL: 1.5406· Orthorhombie· 
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~F:\3\Rosana\20011077. RAW - File: 20011077.raw - Type: 2Th1Th locked - Slart lO 000 ' End: 90 000 S1ep 0020 " - Slep time 1. S - Temp.: 25 'C (Room) - lime Started: 3 s - 2-Theta. 10_000 ' - Thela. 5.0 

Operations. X Olfsel -0.188 Ilmport 
:B39-1469 (I) - Barlte, Slrontlan. syn · BaO 75SrO 25S04 - Y 8880 % - d x by' 1. - Wl: 1.5406 - OrthorhOmblC 

~05-0586 (') - CaIClte, syn - Cac03 - Y 5479 % - d x by 1 - WL 1.5406 - Rhombohedral -lIlc PDF 2 -

.!;21 -1287 (') - Fairchildile, syn - K2Ce(C03)2 - Y 15 59 % - d x by. 1. - WL: 1 5406 - Hexagonal - tllc PDF 1.5 -
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I:ÃIC:IDIFFDAT1\Marla Clara\20010515.RAW - File: 20010515.raw - Type 2ThITh IoCked - Slar1.: 10.000 ' - End: 90 000 ' - Step: 0.020 ' - Step time: 1. ti - Temp. 25 ' C (Roem)· TIme Started: 3 s - 2·Theta: 10.000 
Operations: Impor1 

004& 1045 (') - Quartz. syn - 5,02 - Y 100.00 % - d x by: 1 .• WI..: 15406 - Hexagonal- IlIe POF 34 -

~a5-0586 (') - Calcite, syn , CaC03 - Y: 8,33 % - d x by: 1. - WL. 1.5406 - Rhombohedral - Il le POF 2 • 

!'0s-0628 (') - HaJite. syn • NaCI - y . 6.38 % - d x by 1 - WL. 1 5406 - Cubic • Ifle POF 4.4 -

~ Q5..0378 (I) - Withenle. ayn · BaC03 - Y: 37.50 % • d x by: 1 .• WL. 1.5406 - Orthorhombic - Il1c POF 4 2 • 

. o4()..12B8 \) • MBngarle$e SUlflde • MnS - Y: 5000 %. d x by: 1 - WL: 1 5406 - Cubic 

~27-1030 (I) - Banum Iron Oxide - BaFe204 · y . 50 00 % . d x by 1 - WL 1.5406 - Hexagonal. 
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2-Theta - Scale 

IlJC\DIFFOAT1lMarla Claral20010516.RAW - File: 20010516.raw- Type ' 2Th/Th Iocked - 518rt 10000 · - End: 90.000 · - Step: 0.020 ' - 51ep time: 1. s - Temp.: 25 ' C (Room) - Time 5tarted: 3 s - 2-Thela: 10,000 

Operatlons: Impor! 
~~1045 (1- Quartz. syn - Si02 - Y: 85.42 % - d x by: 1 - WL: 1.5406 - Hexagonal - IlIc POF 34 -

39-1468 (I - Celestlne. ballan. syn - BaO.50SrO.50S04 - Y: 14.70 % - d li by: 1. - WL: 1 5406 - OrthOrhombic-
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Amostra 18 
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I1JC.\DIFFOAT1\Marla Clara\2oo10517.RAW - File: 20010517.raw - Type: 2ThlTh Iocked - Start: 10.000· - End: 90.000 • - Step: 0020 ' - Step t,me: 1. s · Temp. 25 'C (Roem) • Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 
Operations' Import 

:. ]46-1045 (') - Quartz. syn - Si02 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL 1.5406 - Hexagonal-llle PDF 3 ... -
39-1468 (') - Celestine. banan, syn - 8aO.50SrO.50S04 - Y: 47 93 % - d )( by: 1. - Wl: 1.5406 - Orthorhombic -

.C 
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hôlC:\DIFFDAT1\Marla Clara\20010518.RAW - File. 20010518.raw - Type: 2Th1Th Iocked - 5lart· 10.000' - End: 90000 • - 5tep: 0.020 • - Step time: 1 s - Temp.: 25 ·C (Room) - Time Started ' 3 s - 2-Theta: 10.000 

()perattoos: Import 
[! h9-1468 (0) _ Celestine, barian, syn - BeO.5OSrO.50S04 - Y: 58.70 % - d x by: 1. - WL 1.5406 Orthorhombic 

r"'46-1045 (") - Quartz, syn - 002 - Y: 367.39 % - d x by' 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - Inc PDF 3.4 
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2-Thela - Soa~ 

~CIDIFFDAT1 'tosana\20010952.RAW - File: 20010952 rnw Typ" 2ThfTh lockcd Slml 10000 o • Fnd 90 001l o - Step 0.020' - Slep lll"". 1 • - I e'l" :>5 "C (Roam) - Tlrre SIMcd 3 s • 2-íh<lta. 10 OOfJ • - Theta. 5.000' 

Opi)ralions: X 0If5é1 0.229 I Impor! 

_ ,39-1468 n -CGlBSIinC, b"nar., sY" - BaO 5OSrO 5OS04 - Y: 4146 % - d x by 1 - WL 1.5406 011horhomblc· 

• .• 46·100 r:,· Quartz, syn S.02 Y 70.84 %. d x by I • Wl 1 54Q6· Hoxagonal- VIc PDF 34-

34.Q44O (O - Calcium Alummum 0 .. 00 - CaAl2041CaO PJ203 • Y :?O.83 % - d )( by: 1 - WL 1 .5406 - Orthorhomt>ic 

29·0783 (n· L'M1 Sil,,:ale - Pb3SI05 . Y. 50 00 %. d x by: 1 • Wl 1 5406 - Tefragonal -
- 270088 (C). Wúllastond,,·2M· CnSI03· Y 5000 %. d x by. 1 • WL. 1 5406· Monociin!C· 

32-0079 (C) • Batlum S\ronhum SII!cide - BaS,4$, - Y H\ 6i %. ti ,by' 1 WL 1 5406 ClIcie L·te PDF' 9. 
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;.lSI0~=jté ZOO~{j6,~1 ~"i llP' .~1""'i~!ü i(~i Sto.rt tOOO Eoo !Ç}r;f(l Sü .. p ('Q20· Sl~r;~,'no. 1 S T~!flt, "'5 (.tk .. llyn; T,m-:f' 

tol't/'lJI;. y. 5Q0\; "'''' 0-1.:>1''' V' .. rL. 1.5~j "·'lt.:holC U~:. r~r I 

Y 5C75SrO 25504 T 5000 % - d > f>y 1 V'JL 15406 - Orthorho~""1C 

04)2 12H~\O Y 5{J.OO (l);, d"l bj .• V'Jl 1 ~OO C:.tl-!( PüF-) 5 
\ 00- ')to d ... · I \,"'Jl '1 ~·1J]6 .... ~'1w·t I .)j),~k: por; . ;) 
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~F:l3\rosana\20011076.RAW. File: 2001107B.raw. Type: 2TIVTh Jocked • Start 10.000 ' - End: 90.000 '. Slep: 0020' . Slep lime: 1. 5' Temp : 25'C (Room) - Time Started' :} s - 2-Thela. 10000 • - Theta· S' 
Operalíons X Offsel ·0.094 I Impo,1 

[!JoS-OS66 (') - Calclte, syn - CaC03 - y. 8958 % - d x by' 1 - Wl: 1.5A06· Rhombohedral IlIe POF 2 

.. ~ 46-1415 C') - Sar1re, plumbian - (Ba Pb)S04 - Y: 50.00 % • d x by: 1 .• WL: 1.5406 - Orthorhombtc-
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I1ilC:\DIFFDAT1\Mana Clarnl2oo10620.RAW - File: 20010520.raw - Type: 2ThfTh lockeô - Start. 10.000 ' - End: 00.000 n - Step: 0.020 ' - Step Ume: 1. S - Temp.: 25 ' C (Room) - Time Started. 35- 2-Theta. 10.000 
Operatlons: Import 

. ;.48-1045 (*) - Quartz. syn - 5102 - Y: 176.96 % - d x by: 1 - WL' 1.5406 - Hexagonel -I/lc PDF 34 -
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btJC.\DIFFDAT1\rosana\2oo10645.RAW _ File: 200 1 0645.raw • Type. 2ThlTh locked· Start: 10.000 ' . End: 90.000 ' . Slep: 0.020 ' • Step time: 1. S - Temp.: 25 'C (Roam) • Time Slarted: 3 s . 2-Theta: 10.000 '. T 

Operatlons : Impor1 
[~i3g.1469 (I)· Bante, slrontian, syn · BaO.75SrO 25S04· Y: 64.70 %. d x by: 1.' WL: 1 5406· Ortl1Ol'hOmbic -

00 



Amostra 26 ,.'" 

-·rn 

''5i"U -

I~ 

1.&,0 

.]C~ 

'"," 

."" 
i" ,'XIti c: 
::l o 
~ OO< 
c: 
:::; 

' 00 

"" 
!ZOC 

$)1) 

<1;);; 

õOO 

:.i'XI 

1~ 

-

,-
2-Theta - Sesle 

tllc \DIFFDAT1\rosana\200 10647 RAW File 20010647 réNI - Type 2Th1Th locI\ed - Slart. 10.000 ' - End: 90.000 • - Step: 0.020 • - Step time: 1. S - Temp.: 25 ' C (Room) - TIme Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ' - T 

OperatiOns: tmport 

05-0586 (') - Calcrte. syn - CaC03 - Y 31.ô..1 % - d x by: 1_ - WL: 1.5406 - Rhombohedral · Utc POF 2 -
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~C IDIFFDATt\rosana\20010547.RAW - Fite: 20010647 ,aVi - Type. 2Th/Th locI\ed - Start: 10.000' - End: 90.000 • - Step: 0.020 ' - Step Ume: 1. S - Temp.: 25 'C (Room) - Time Started: 3 s - 2-Theta: 10.000 ' - T 

Operalions: lmport 

- 05-0586 (0) _ Calcite. syn - Cae03 - Y: 31.112 % - d x by' 1. - \NL: 1.5406 - RhombohedNlI- Ille POF 2 -
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I1JC:\DIFFOAT1lrosana\20010827 RAW - File: 20010827.raw - Type' 2ThfTh lock.ed - Slart: 10.000 ' - End: 90.000 ' - Slep. 0.Q20 · - Step Uma: 1. S - Temp. 25 ' C (Roem) - Time Started: 8 s - 2-Theta ' 10000 · - T 

()peratlons: Import 
' . &-1045 (') - Quartz, syn - SI02 - Y 89.58 % - d x by. 1. - W L 1.50406 - Hexagonal - Ifle POF 3.4-

~39-1468 ( ' ) - Celestlne, barlan. syn - 980.50&0.50504 - y. 8 33 % - d x by: 1. - Wl. 1.5406 - Onhorhomblc-

-.:120-0866 (I) - Potassium Calcium Magnesium Sullate - K2CaMg(504)3 - Y: .1 67 % - d x by' 1. - \NL' 1.5406 - ClJbic - l/te PDF 2.6 
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di]C'IOIFFOATl ~osana\200109S4.RAW· F,le 2001095<4.raw- Typc .• TI1m, kJcked • Slart· 10000' - End 90.000' . Stop: 0.020'· Step time 1 5 - Tcmp. 25 'C (Roam) - TlJne Startcd. 3 s - 2-Thet.. · 10000' _ Thew' 5000' 
Operallons Import 

39-1468 n - C~s""". barlon syn - BaO 50SrO 50804 Y 50 00 % d x by 1 Wl. 1 5~06 • OItho,hombic 
• 46-104!> n -Quart:. 5yn - $'02 - y . B5 42 % - d x by' I - WL' 1.540!5 . HC""IIooal I'Ic f'DF 3.4 -
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t1;lF:l3\rosana\20011085.RAW - Filé 2001 1085.raw - Type: 2Th1Th locked - SIar1. 10.000 · - End: 90.000 • - Step; 0.020 • - Slep time: 1. S - Temp .. 25 "C (Room) - Time Started: 3 s - 2-Theta 10000 · - Theta: 5.0 

OperatlOns: Import 
[!J46-1415 (J • Barite. plumbian . (Ba,Pb)S04 · Y: 112.50 % . d x by: , •• WL- 1 5400 · OrtrorhOmb!c· 

. 29-0783 (I) - Lead Siticate - Pb3Si05· Y. 50.00 % . d l( by: 1. - Wl: 1.5406 - Tetragonal 

(. '47-1744 (') - Srebrodolsklte syn · Ca2Fe205 - y. 50.00 % - d x by: 1 • Wl. 1.5406 · Orthorhomb,c -
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~hC,OIFFOAT1\fos"no\20010953 RAW - File 2001OO53,aw Typc 2Tt,'Ttllodlcd - S:art lO 000' - End. 90.000'· step. 0.020'· Sll}p time. •• Te'm'. 25'C (RoolY') - Tlm<. Started 3 s - 2-Theta. 10 OO?'. nela. !;i.OOO· 

OperatiQns' IfYllO'1 
• ;39-1468 ("i C~leçm(' batlan, syn - &05000.50504 - Y 58.62 % - d x by I - WI 1 5406· Orthnrhomboc

ti 46- 1 045 (') Quartz, syn . S,02 - Y 1 CO 15 % - d ~ by, 1 - 'M. ',5100- Hexagonal- I:Jç PDF 34 • 


