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RESUMO 

 
A Unidade de Tratamento de Minério de Caldas (UTM-Caldas), município de Caldas (Minas Gerais-Brasil), foi 

sitio de exploração e beneficiamento de urânio entre 1982 e 1995. A área situa-se no Complexo Alcalino de 

Poços de Caldas, uma região geologicamente peculiar, composta por rochas ígneas alcalinas com minerais 

exóticos, alguns ricos em Elementos Terras Raras (ETR). O depósito de urânio da UTM-Caldas foi definido 

como uma mineralização de U, Th, Zr, Mo e ETR. O presente estudo teve por objetivo avaliar a distribuição dos 

ETR em sedimentos fluviais de cursos d’água adjacentes a UTM-Caldas, e verificar se efluentes advindos da 

mina estão interferindo na concentração dos ETR nestes sedimentos. Para desenvolver a pesquisa foram 

coletadas em 2011 cinco amostras, incluindo sedimentos do ribeirão Soberbo, da Barragem de Rejeitos e do 

Tanque de precipitação do rádio. As amostras foram preparadas no Laboratório de Sedimentologia do CDTN, 

sendo que as rochas e rejeitos foram britadas, moídas e pulverizadas, enquanto os sedimentos foram peneirados 

e uma alíquota da fração silte-argila separada para análise no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN). O método analítico empregado foi a Análise por Ativação Neutrônica (AAN), método k0. As 

amostras foram irradiadas no reator de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1, e os ETR identificados por 

espectrometria gama no Laboratório de Ativação por Nêutrons (LAN-CDTN). Os resultados mostraram um 

modelo de distribuição dos ETR na área de estudo, o que poderá ser útil nas avaliações de impactos ambientais 

decorrentes de efluentes advindos da UTM-Caldas, ora em processo de descomissionamento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se desenvolveu na bacia do ribeirão Soberbo que recebe efluentes advindos 

da mina de urânio de Caldas, atualmente denominada de UTM-Caldas e controlada pelas 

Indústrias Nucleares do Brasil- INB. Este complexo minero-industrial de urânio, ora em 

processo de descomissionamento, está localizado no município de Caldas-MG, e 

geologicamente encontra-se inserido no Complexo Alcalino de Poços de Caldas-CAPC 

(Figura 1).  

 

O CAPC abriga inúmeras ocorrências de urânio e tório, com destaque para as de urânio-

molibdênio (U-Mo), urânio-zircônio (U-Zr) e tório-elementos terras raras (Th-ETR). Os ETR 

ocorrem em concentrações elevadas em diferentes litologias do CAPC [1], atestando o 

enunciado por Long e colaboradores [2] de que altas concentrações destes elementos estão 

normalmente relacionadas a corpos ígneos alcalinos. Os corpos são formados por baixo grau 

de fusão, processo que concentra os ETR e outros elementos incompatíveis do magma [2]. 
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A geologia da jazida compreende vários litotipos alcalinos, sendo que muitos deles foram 

afetados por eventos hidrotermais que levaram ao metassomatismo potássico, piritização e a 

mineralização primária de urânio. Intenso intemperismo resultou na formação de uma 

mineralização secundária de urânio. O depósito de urânio da UTM-Caldas foi definido como 

uma mineralização de U-Th-Zr-Mo-ETR, na qual o urânio ocorre principalmente na forma de 

óxidos pretos (uraninita e pechblenda) por vezes acompanhados pela cofinita 

((U
4+

,Th)(SiO4)1-x(OH)4x [3][4][5]. A presença de minerais sulfetados no minério tornou a 

geração de drenagem ácida da mina uma preocupação significativa na gestão dos rejeitos e 

efluentes da UTM-Caldas [6]. 

 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da Bacia do Ribeirão Soberbo e da UTM-Caldas no 

contexto da estrutura circular do Complexo Alcalino de Poços de Caldas. 

 

 

O minério foi extraído a céu aberto e os estéreis da mina foram depositados em pilhas de 

rejeitos. O minério era conduzido para o beneficiamento físico e químico. Depois de tratados 

com adição de compostos a base de cálcio os efluentes líquidos e sólidos do beneficiamento 

químico eram depositados na Barragem de Rejeitos (BR). Os efluentes que vertem desta 

barragem são tratados com cloreto de bário (BaCl2) para forçar a co-precipitação do bário e 

do rádio ((Ba,Ra)SO4) em um tanque especialmente projetado para receber os precipitados, 

de onde o sobrenadante flui para o ribeirão Soberbo [6].  

 

De acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), são 

denominados por “Elementos Terras Raras” (ETR), um grupo de elementos com 

características físico-químicas muito similares, os quais coexistem em um formato padrão no 

ambiente natural. Esse grupo de elementos é constituído em sua maioria pela família dos 
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lantanídeos, formada por 15 elementos que vai do 
57

La-
71

Lu. Associado a eles temos também 

o 
21

Sc e o 
39

Y. Desta forma, os ETR formam um grupo coerente de 17 elementos de grande 

importância tecnológica e econômica na atualidade [8]. 

 

Existe um interesse particular por parte das Ciências da Terra no comportamento geoquímico 

dos ETR dadas as peculiaridades dos elementos, muito em função da sua carga iônica, 

fazendo com estes funcionem como indicadores dos processos magmáticos de formação de 

rochas conferindo-lhes uma assinatura geoquímica particular [9].  

 

Da mesma forma, os ETR podem ser utilizados como traçadores ambientais, pois possuem 

elevada capacidade como ligantes e possuem baixas mobilidade e concentração basal 

(background) na matriz de estudo. O seu comportamento previsível permite a investigação 

dos processos envolvidos no seu transporte, desde a origem até a sua deposição final. 

Portanto, os ETR quando usados como traçadores no ambiente podem definir o tipo de fonte 

– se geogênica ou antrópica – e possíveis padrões anômalos em suas concentrações, por meio 

de alterações na sua assinatura geoquímica [10][11][12]. 

 

O principal objetivo do trabalho é avaliar a distribuição de ETR em sedimentos de fundo do 

Ribeirão Soberbo e verificar possíveis interferências na concentração destes elementos 

devido a descargas de efluentes advindos da Barragem de Rejeitos da UTM-Caldas. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram estabelecidas cinco (5) estações de amostragem de 

sedimentos na área, sendo duas (2) delas no interior da Barragem de Rejeitos (BR, amostras 

PC-103 e PC-104), outra no último tanque de precipitação do rádio (amostra A2-25) e duas 

no ribeirão Soberbo, uma a montante do ponto de recebimento dos efluentes da mina (A2-9) e 

outra a jusante (A2-71). A localização das estações é mostrada na Figura 2. 

 

 

 
Figura 2: Área de estudo e pontos de coleta das amostras. 
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Na Figura 2 encontra-se representada a área de estudo e a localização das amostras coletadas. 

As amostras PC-103 e PC-104 foram coletadas no nas praias de sedimentos no interior da 

BR. A amostra A2-25 foi sacada no tanque de precipitação do rádio. As demais amostras 

foram coletadas no leito ativo do ribeirão Soberbo: A2-9 a montante da UTM-Caldas e a A2-

71 a jusante da descarga do tanque de precipitação do rádio.  

 

As amostras foram coletadas em uma única campanha de campo no período de seca 

(setembro de 2011). As amostras A2-9, A2-71 e A2-25 foram sacadas com a utilização de 

amostrador do tipo rock island, enquanto que as demais foram coletadas com trado manual. 

As amostragens foram do tipo composta, resultantes da composição de três (A2-9, A2-71 e 

A2), nove (PC-103) e seis alíquotas ou amostras simples. Uma vez compostas as amostras 

peneiradas (10 mesh) no campo, descartando-se as frações de granulometria maior que 2 mm.  

 

As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno de baixa densidade e 

encaminhadas para o Laboratório de Preparação de Amostras de Solo e Sedimento no CDTN 

(LASS). No LASS, após secagem em estufa, os sedimentos foram destorroados e peneirados 

(250 mesh ), extraindo-se o material fino (63 μm, silte-argila) para determinação dos ETR por 

meio da Análise por Ativação Neutrônica (AAN).  

 

A irradiação foi realizada no reator de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1 por 8 horas, numa 

potência de 100 kW, no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear / Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CDTN/CNEN) situado em Belo Horizonte/MG, Brasil. Em 

uma etapa pré-irradiação, aproximadamente 0,4g da amostra de granulometria fina 

(<250mesh) foi acondicionada seca em ampolas de polietileno (puro) em trios entre dois 

monitores (Al-Au ~ 0,1%, disco de 6mm de diâmetro e 0,2mm de altura) em recipientes de 

acrílico, cientificamente denominados de “coelhos”. 

Após a irradiação, as amostras e os monitores tiveram seus radionuclídeos analisados por 

espectrometria gama no detector HPGe CAMBERRA®. Os softwares Genie-2000® e 

HyperLab® V.2009.1 foram usados para processar e determinar as áreas dos picos dos 

respectivos radionuclídeos presentes nas amostras. As áreas dos picos são reconhecidas pelo 

programa, e convertidos a partir de uma taxa de contagem específica. A partir da 

determinação dos valores dos parâmetros espectrais para cada amostra, é que foram 

calculadas as concentrações dos elementos no software KAYZERO for WINDOWS 

V.2.46/SOLCOI®, específico para o método k0. 

 

Seguiu-se então o tratamento dos resultados, que consistiu na elaboração de gráficos com as 

concentrações absolutas e normalizadas a fim de, visualmente, identificar possíveis desvios, 

além de relações de transporte de sedimento e remobilização de materiais. Os padrões para 

normalização dos valores brutos da concentração dos Elementos Terras Raras têm a 

finalidade eliminar o efeito Oddo-Harkins (ETR de número atômico par são mais abundantes 

que seus vizinhos de número atômico impar) e identificar fracionamentos (anomalias) da 

amostra em relação aos padrões de ETR utilizados. 

 

Normalizou-se primeiramente em relação aos valores do condrito [13]. Os meteoritos 

condríticos, os quais a média gerou o padrão condrítico, são considerados amostras 

relativamente não fracionadas do sistema solar datando da nucleossíntese original.  

 

Usualmente as concentrações dos ETR em rochas sedimentares são normalizadas ao padrão 

sedimentar NASC (North American Shale Composite) [14] também usado nesse estudo. Essa 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

norma foi criada ao observar que a concentração de muitos elementos era similar, em 

sedimentos, ao redor do mundo. É o valor do “sedimento médio” e com ele se sabe o quão 

típico é o sedimento amostrado, reconhecendo enriquecimentos e empobrecimentos.  

 

O conteúdo de Terras Raras em um sedimento depende principalmente de sua proveniência. 

Esses elementos são insolúveis e transportados majoritariamente como material particulado. 

Esse fato faz que com que o sedimento reflita a química da sua fonte. Baseando nesses dados, 

foi feito um levantamento bibliográfico das concentrações de ETR nas rochas de Poços 

(fonolios e nefelina- sienitos) [1]. A média desses valores, para cada elemento, resultou no 

padrão da Rocha Mãe Regional (RMR). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foram reconhecidos teores de La , Ce, Nd, Sm, Eu, Tb e Yb, os quais tiveram seus resultados 

cadastrados em planilha do Excel. Os valores da concentração absoluta (ppm) das amostras e 

os padrões citados estão distribuídos na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1: Concentração absoluta de ETR ± incerteza (ppm) nas amostras e padrões 

Local Amostra La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 

BR 

PC-103 
229,70 

±8,11 

313,90 

±11,44 

69,29 

±3,89 

10,01 

±0,39 

3,67 

±0,21 

1,79 

±0,7 

7,80 

±0,34 

PC-104 
216,10 

±7,64 

316,00 

±11,77 

64,22 

±5,93 

14,10 

±0,5 

4,19 

±0,24 
2,11±0,09 

12,23 

±0,48 

Tanque de 

precipitação 

do rádio 

A2-25 
20600,00 

±734,80 

3937,00 

±30,22 

6400,00 

±282,20 

499,00 

±17,54 

109,80 

±4,22 

30,37 

±1,07 

39,89 

±1,07 

Ribeirão 

Soberbo – 

montante da 

A2-25 

A2-9 
322,20 

±15,23 

847,00 

±30,22 

113,40 

±9,49 

12,19 

±0,51 
< LD <LD 

5,68 

±0,31 

Ribeirão 

Soberbo – 

jusante da           

A2-25 

A2-71 
612,00 

±21,70 

857,00 

±30,06 

230,60 

±10,97 

25,64 

±0,90 

9,57 

±0,45 

3,63 

±0,13 

15,12 

±0,69 

Condrito [13] 0,34 0,91 0,64 0,20 0,07 0,05 0,22 

NASC [14] 31,10 67,03 30,40 5,98 1,25 0,85 3,11 

RMR [1] 135,846 308,562 91,124 11,905 3,343 1,312 3,012 

 

 

À primeira vista é possível observar na tabela 1 que a amostra A2-25 possui valores muito 

acima das demais amostras para todos ETR determinados. A partir da tabela 1 foi gerado o 

gráfico da Figura 3, com as concentrações absolutas das amostras e padrões.  
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Figura 3: Concentração absoluta das amostras, Condrito, NASC e RMR. 

 
 

Este gráfico evidencia os valores de concentração muito elevados da amostra A2-25. 

Também é possível perceber que o Condrito se encontra empobrecido em ETR em relação 

aos demais. Os ETR apresentam uma configuração semelhante para as amostras e padrões, a 

exceção da anomalia negativa observada para o Ce na amostra A2-25. Os padrões RMR e 

NASC estão contíguos às amostras coletadas, exceção para a A2-25. 

 

A tabela 2 apresenta valores de somatório de ETR, somatório de Elementos Terras Raras 

Leves (ETRL)(de La a Sm), somatório de Elementos Terras Raras Leves Pesados (ETRP) (de 

Eu a Yb) e as razões ΣETR-L/ΣETR-P, La/Yb, La/Sm e Yb/Sm [15] e as mesmas razões e 

somatórios para o condrito, NASC e RMR.  

 

 

Tabela 2: Somatórios das concentrações (mg kg-1) e razões elementares 

 

 

Observando a Tabela 2 é visível que as amostras de sedimento são mais enriquecidas ETR, 

ETRL e ETRP que os três padrões. O empobrecimento da amostra A2-9 em ETRP em 
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PC-103 PC-104 A2-25 A2-9 A2-71 Cond. NASC RMR 

Σ ETR 636,16 628,95 31616,06 1300,47 1753,56 2,43 139,72 555,10 

Σ ETRL 622,90 610,42 31436,00 1294,79 1725,24 2,09 134,51 547,44 

Σ ETRP 13,26 18,53 180,06 5,68 28,32 0,34 5,21 7,67 

Σ ETRL/Σ 

ETRP 
46,98 32,94 174,59 227,84 60,93 6,13 25,82 71,40 

La/Yb 29,46 17,67 516,42 56,70 40,48 1,55 10,00 45,10 

La/Sm 22,95 15,33 41,28 26,43 23,87 1,74 5,20 11,41 

Yb/Sm 0,78 0,87 0,08 0,47 0,59 1,13 0,52 0,25 
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relação ao padrão RMR é justificado pela não detecção dos elementos Eu e Tb para esses 

sedimentos. Os valores da razão ΣETRL/ΣETRP (todos >1) indicam um enriquecimento em 

ETRL em relação à ETRP em todos os pontos de amostragem, o que é suportado pelas razões 

La/Yb e Yb/Sm dos mesmos.  

 

Em relação à razão La/Sm, a constância dos valores indica uma origem comum para os 

sedimentos, uma vez que são elementos de baixa mobilidade que matem a concentração 

relativa entre eles. Exceção da amostra A2-25, com razão La/Sm quase o dobro das demais. 

Esse valor reflete uma alteração do sistema natural provavelmente em decorrência do 

tratamento químico dado aos efluentes advindos da BR, posteriormente depositados no 

tanque de precipitação do rádio, onde foi coletada. 

 

As figuras 4 a 6 mostram, respectivamente, as normalizações pelos padrões para as cinco 

amostras em estudo.  

 

 

 
Figura 4: Amostras normalizadas pelo padrão de normalização condrítico para ETR. 

 

 

 
Figura 5: Amostras normalizadas pelo padrão de normalização NASC para ETR. 
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Figura 6: Amostras normalizadas pelo padrão de normalização RMR para ETR. 

 

 

Em todos os gráficos (figuras 4-6) é notável o enriquecimento em ETR da amostra A2-25 em 

relação às demais e a anomalia negativa em cério da mesma. Essa anomalia é vista somente 

em relação aos outros elementos da amostra, sendo a concentração absoluta do cério na A2-

25 ainda expressivamente maior que a mesma concentração desse elemento nas outras 

amostras.  

 

 Quando os sedimentos são normalizados por NASC e condrito (figuras 4 e 5), é graficamente 

nítido o enriquecimento em ETRL em relação aos ETRP. Quando são normalizadas por 

RMR, esse fato é visualmente menos nítido em gráfico, demonstrando a similaridade química 

entre os sedimentos e a rocha mãe.  

 

Na figura 6 a razão ΣETRL/ΣETRP é menor, e os enriquecimentos são observados nos 

elementos dos extremos das curvas ou trends. Todavia, mesmo normalizada por RMR, a 

amostra A2-25 não segue o trend das demais e se diferencia do padrão regional. As amostras 

PC-103 e PC-104 são muito semelhantes, o que já era de se esperar, uma vez que ambas estão 

localizadas na BR. Os resultados obtidos para essas amostras demonstram que o 

beneficiamento químico empregado na produção do yellow cake não produziu uma 

interferência nos valores de ETR em relação às amostras ambientais, representada no 

presente estudo pela amostra A2-9. 

 

Analisando o sedimento da amostra A2-71, percebe-se que ele é mais rico em ETR que os 

outros sedimentos (com a clara exceção de A2-25). Considerando que a amostra A2-9 está a 

montante do recebimento da descarga na mina e a amostra A2-71 foi coletada a jusante, 

pode-se inferir que o aumento da concentração dos Elementos Terras Raras na segunda deve-

se a influencia da descarga advinda do tanque de precipitação do rádio. A figura 7 é uma 

representação gráfica da situação criada acima. 
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Figura 7: Concentrações de ETRs normalizadas por RMR em cada amostra. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A amostra A2-25 coletada no tanque de precipitação do rádio apresentou valores de ETR 

relativamente muito superiores às demais amostras. Este fato sugere que o tanque de retenção 

esta concentrando os ETR, muito provavelmente devido à adição de produtos químicos, como 

também pela retenção física dos sedimentos, impedindo uma migração mais acentuada dos 

ETR para o meio ambiente. Não se sabe ao certo o motivo da anomalia negativa em cério da 

amostra, mas acredita-se que pode ser devido ao pH ácido da BR que o coloca em solução 

anteriormente ao tratamento, diminuindo sua concentração nos sedimentos do Tanque de 

precipitação do rádio. A intenção é estender o presente trabalho incluindo futuras 

constatações sobre o comportamento do cério. 

 

Nos sedimentos coletados na BR, amostras PC103 e PC-104, os ETR mostraram um 

comportamento semelhante ao da amostra A2-9, coletada a montante das descargas do 

tanque. Isto sugere que o beneficiamento químico não acarretou num enriquecimento de ETR 

em relação as concentrações naturais. A amostra A2-9 será novamente analisada na tentativa 

de que sejam reconhecidos os elementos Eu e Tb, essenciais para o cálculo das razões 

elementares e comparação com as demais amostras.  

 

Ao se comparar os resultados das amostras coletadas no ribeirão Soberbo, observa-se que 

provavelmente devido as descargas do tanque de precipitação do rádio (amostra A2-25), 

houve um aumento na concentração de ETRs de x% na amostra A2-71 em relação a amostra 

A2-9. O que indica que embora o tanque tenha desempenhado com sucesso a retenção dos 

ETR, ainda houve transporte destes para o ribeirão Soberbo. 

 

Os padrões RMR e NASC apresentam distribuição semelhante de ETR. Do ponto de vista da 

análise local, o RMR é o padrão normalizador mais apropriado para identificar anomalias 
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locais. Embora, para titulo de comparação com outros trabalhos em locais distintos, o NASC 

se mostre um normalizador mais adequado.  

 

Os sedimentos amostrados são resultado da erosão e retrabalhamento de rochas ígneas 

alcalinas raras, com alto grau de fracionamento. Devido a isso, não se assemelha aos valores 

do padrão do Condrito, e quando normalizadas por ele essa diferença é ressaltada pelos 

valores de concentração na ordem de dezenas de milhar. Portanto, em relação aos demais 

padrões utilizados, o Condrito não se mostra um bom normalizador para os sedimentos 

estudados. 
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