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RESUMO 

 

A Drenagem Ácida de Minas (DAM) é uma das principais questões ambientais causada pela 
oxidação química e bacteriana da pirita quando exposta a condições atmosféricas pela 
mineração. No Brasil, um dos locais onde há ocorrência de DAM é uma antiga mina de urânio 
em Caldas - MG. As águas ácidas contêm radionuclídeos e outros elementos, que são 
precipitados através da adição de cal. Devido à ineficiência do processo de decantação do 
precipitado, particulados contendo contaminantes atingem a Bacia de Águas Claras e se 
depositam nos sedimentos. Este estudo investiga a contaminação de sedimentos desta bacia. 
Dez amostras de sedimento foram coletadas com dois pontos de background. Foi realizada 
uma caracterização que incluiu análises in situ como pH e Eh, e análises ex situ como Al, Ca, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Th, U e radionuclídeos (Ra-226, Ra-228, Pb-210). Todas as amostras 
apresentaram teor de Zn e U superiores aos valores de background, com teor de zinco 
variando de 1,1 a 5,8 % e atividade de U variando de 380 a 3600 Bq g-1. 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentos contaminados, drenagem ácida de mina, urânio, zinco. 

 

ABSTRACT 

 

Acid mine drainage (AMD) is one of the main environmental issue caused by chemical and 
bacterial oxidation of pyrite when exposed to atmospheric conditions during mining. In Brazil, 
one of the places where AMD is occurring is an old uranium mine in Caldas, Minas Gerais State. 
The acid waters contain radionuclides and other elements, which are precipitated through the 
addition of lime. Due to the inefficiency of the decantation process, particulates containing 
contaminants reach to Aguas Claras reservoir settling in the bottom. This study investigates 
the sediment contamination of this reservoir. Ten samples of sediment were collected and 
two background points. A characterization was performed including in situ analysis as pH and 
Eh, and ex situ analysis as Al, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Th, U and radionuclides (Ra-226, Ra-
228, Pb-210). All samples presented Zn and U contents higher than the background values 
with zinc content ranging from 1.1 to 5.8 % and U activity from 380 to 3600 Bq g-1. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineração é uma atividade estratégica na economia mundial e é reconhecida sua 
importância para o desenvolvimento do país, sendo o Brasil um dos principais exportadores de 
vários minerais. A Drenagem Ácida de Mina é um grave problema ambiental enfrentado pelas 
indústrias de mineração. A DAM é gerada pela oxidação química e biológica de minerais 
contendo pirita, e tem alta capacidade de lixiviar elementos presentes no minério e rochas 
circundantes à área minerada. Esta se caracteriza por baixo pH e elevado teor de sulfato e 
metais dissolvidos (JAMBOR et al., 2003; CAMPANER & SILVA, 2009; MELLO et al., 2014; SOUZA, 
2013). No Brasil, esse problema ambiental pode ser encontrado na região do Planalto de Poços 
de Caldas onde está situada a primeira mina de extração de minério de urânio, que 
atualmente está em processo de descomissionamento. Especificamente, no caso da 
mineração de urânio, além da preocupação com a toxicidade química dos efluentes, adiciona-
se a radiotoxicidade dos radionuclídeos (CARVALHO FILHO, 2014). Neste caso, tem-se 
materiais radioativos de ocorrência natural – NORM concentrados por processos industriais 
e, efluentes radioativos produzidos por DAM, gerando uma preocupação com os riscos 
associados à exposição da população que vive nas regiões circunvizinhas ao empreendimento 
(FERRARI, 2010). 

As águas ácidas geradas nas pilhas de estéril são tratadas por meio da precipitação das 
espécies contaminantes, urânio, rádio e outros metais. A fração sólida é depositada na cava 
da mina, e o efluente líquido tratado é conduzido para a Bacia de Águas Claras (BAC), situada 
na bacia do Ribeirão das Antas (CARVALHO FILHO, 2014). Devido ao subdimensionamento e 
ineficiência do processo de tratamento, a represa tem recebido parte dos contaminantes, que 
são incorporados aos sedimentos. 

A contaminação das águas está intimamente ligada a contaminação de sedimentos, 
tendo estes sido amplamente utilizados como indicadores ambientais, já que possuem grande 
capacidade de incorporar e acumular elementos contaminantes. Agem como sorvedouros de 
contaminantes, mas também como fontes de poluição, desde que os elementos não estejam 
permanentemente fixados em seus constituintes (BEVILACQUA, 1996). Como os sedimentos 
são levados ao longo do curso d’água, as análises destes em vários pontos de uma região de 
interesse servem para rastrear fontes de contaminação ou monitorar esses contaminantes. 
As águas da BAC passam por intenso monitoramento onde já existem quatro pontos de 
amostragem, no entanto, os sedimentos ainda são pouco estudados (SOUZA, 2013; 
HORTELLANI et al., 2008). A ocorrência de variações nas características físicas e químicas do 
meio, como pH, condutividade e reações redox, pode liberar um contaminante incorporado ao 
sedimento. Desta forma, estudos de caracterização, especiação e biodisponibilidade de 
metais nos sedimentos são de extrema importância para verificar a viabilidade destes como 
sumidouros de elementos traço (JAMBOR et al., 2003; SOUZA, 2013; MACHADO, 2004). 

O presente estudo pretende investigar a contaminação dos sedimentos da Bacia de 
Águas Claras que está sendo afetada por metais e radionuclídeos devido ao processo de 
drenagem ácida de uma antiga mina de urânio. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Amostragem 

As amostras de sedimento foram coletadas em 10 pontos da BAC, de forma a realizar 
um mapeamento de toda a extensão da represa, e 2 pontos para levantamento do background 
da região a montante (BG1 e BG2), no córrego Pitangueiras e no córrego Aterrado. A Figura 1 
apresenta a localização geográfica dos pontos de coleta e suas coordenadas. 

 
Figura 1. Mapa com a localização geográfica dos pontos de coleta dos sedimentos 

 
A coleta foi realizada em setembro de 2017, utilizando embarcação motorizada e 

equipamento GPS portátil (Garmin Etrex – 12 channel). As amostras de sedimento foram 
coletadas utilizando draga do tipo Van Veen. Após coleta, estas foram homogeneizadas 
manualmente, peneiradas (2 mm) utilizando Peneirador Vibratório de Bancada (Retch – AS 
200). Todas as amostras foram armazenadas em embalagens plásticas de polietileno de alta 
densidade e mantidas a 4  2°C. 

 
2.2. Caracterização do Sedimento 

2.2.1. Análises in situ 

Nas amostras de sedimento foram realizadas medidas in situ de pH (Limite de detecção 
- LD = 0,01) e Eh (LD = 1 mV), utilizando medidor multiparâmetro portátil (Hach – HQ40d). 
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2.2.2. Análise elementar 

A determinação semi-quantitativa dos metais totais foi realizada através da 
Fluorescência Dispersiva de Raios-X – WDX (RIGAKU modelo PRIMINI com prensa hidráulica 
programável - Herzog - HTP-40). A amostra padrão de sedimento GBW – 7408 foi usada como 
parâmetro de calibração. O limite de detecção foi de 1 mg L-1. Para a determinação de urânio 
e tório, as amostras foram irradiadas no reator nuclear de pesquisa TRIGA MARK I IPR-RI e 
dois métodos comparativos de ativação neutrônica foram aplicados: o de Nêutrons 
Retardados de Fissão e o de Análise por Ativação Neutrônica Instrumental, respectivamente. 
O limite de detecção foi de 1 mg kg-1. 

 
2.2.3. Caracterização radioquímica 

As amostras foram secas em temperatura ambiente e pulverizadas em fração inferior 
à 0,074 mm. A medida das atividades alfa total e beta total foi realizada em contador 
proporcional de fluxo gasoso (Multi-detector Manual System – MDS / MPC-9604 subsystem – 
Protean Instrument Corporation). O limite de detecção foi de 0,1 Bq g-1. Para medida dos 
isótopos emissores gama foi utilizado um detector HPGe coaxial modelo 5019 com eficiência 
nominal de 50%, operado pelo software Canberra Genie 2000 para aquisição e análise de 
radiação gama por espectrometria gama. O limite de detecção para o Pb-201 foi de 0,01 Bq g-

1, para o Ra-226 foi de 0,005 Bq g-1 e para o Ra-228 foi de 0,02 Bq g-1. A concentração de 
atividade de U e Th foi determinada por ativação neutrônica, como descrito anteriormente. O 
limite de detecção para estes elementos foi de 0,01 Bq g-1. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise in situ 

A Tabela 1 apresenta as medidas in situ realizadas no local. 

 
Tabela 1. Medidas in situ realizadas no sedimento. 

Amostra S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 BG1 BG2 

pH 6,86 6,84 6,67 6,73 6,9 6,93 7,24 7,05 7,85 7,68 6,55 6,52 
Eh (mv) 27,5 14,4 61 27,1 8,3 6 -52,9 -19,1 5,1 43,4 69,3 45,4 

 

O pH do sedimento é uma variável chave que controla a especiação e a 
biodisponibilidade dos metais. De acordo com a taxonomia de solos e sedimentos conforme 
o pH (USDA, 2017), os sedimentos dos pontos de controle (background) são levemente ácidos 
(pH 6,1 – 6,5), enquanto os sedimentos da BAC são neutros (pH 6,6 – 7,3) ou levemente 
básicos (pH 7,4 – 7,8). Nesse caso, pelos valores de pH observados, pode-se dizer que estes 
valores favorecem a precipitação dos metais, colaborando para sua imobilização nos 
sedimentos. O aumento do pH melhora a capacidade de troca iônica do solo, que está 
relacionada à capacidade de adsorção de metais. Além disso, solos em condições anaeróbicas 
possuem pH na faixa de 6,7 a 7,2. Os valores de Eh dos sedimentos amostrados na BAC 
também evidenciam um ambiente em condições anaeróbicas. Pode-se dizer que baixos 
valores de Eh podem ser indicativos de condições redutoras de Fe (III) e sulfato com a 
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formação de sulfetos. Este fato tem um impacto direto na biodisponibilidade se esta for a rota 
preferencial em relação à água intersticial. 

 

3.2. Análise elementar 

A Tabela 2 apresenta os resultados analíticos obtidos para os principais constituintes 
das amostras de sedimento. 

 
Tabela 2. Resultados analíticos dos constituintes das amostras e teores de U e Th. 

ID Al Ca Mn Fe Ni Cu Zn Pb Th U 
% % % % mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 

S1 19,3 0,30 0,05 6,46 33 50 1620 131 98 380 
S2 18,8 0,24 0,05 7,24 35 51 2037 136 115 550 
S3 18,4 0,37 0,05 5,65 37 52 1741 135 118 460 
S4 19,0 0,26 0,05 8,07 35 48 1545 127 121 660 
S5 17,6 0,29 0,09 9,26 34 50 1085 124 105 620 
S6 17,5 0,28 0,05 7,78 35 51 1703 124 94 690 
S7 17,5 0,31 0,07 8,72 35 46 1409 125 111 670 
S8 18,3 0,36 0,09 8,91 37 47 1394 121 110 690 
S9 17,9 1,62 0,32 2,24 59 49 5800 109 159 3600 

S10 18,9 1,32 0,41 3,78 42 51 2583 133 110 970 
BG1 20,4 0,18 0,14 7,63 30 53 254 125 91 21 
BG2 17,8 0,19 0,25 9,02 30 52 190 123 70 13 

Obs.: Incerteza analítica: 5%. 

 
Observa-se (Tab. 2) teores de zinco e urânio bem superiores aos pontos de controle a 

montante da represa. Os teores de Zn variaram de 1085 a 5800 mg kg-1 no interior da represa, 
sendo que os pontos de controle apresentaram teores de 190 e 254 mg kg-1. Para U, os teores 
na represa variaram de 380 a 3600 mg kg-1, e nos pontos de controle os teores variaram de 13 
a 21 mg kg-1. O teor de urânio no ponto S9 chega a ser superior ao seu teor no precipitado 
formado pelo tratamento com cal, que é cerca de 2400 mg kg-1 (GOMES et al., 2012). O teor 
de urânio é sempre preocupante devido não só a sua toxicidade química, mas também em 
relação à exposição à radiação. 

 
3.3. Caracterização radioquímica 

A determinação de radionuclídeos específicos tem ampla aplicação em programas de 
monitoração ambiental, no monitoramento para liberação de rejeitos radioativos para o meio 
ambiente e no atendimento às exigências de órgãos fiscalizadores. A determinação de alguns 
radionuclídeos pertencentes às séries radioativas naturais do U-235, U-238 e Th-232 faz parte 
do escopo destes programas, pois são considerados críticos. A Tabela 3 apresenta a 
caracterização radioquímica realizada. 
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Tabela 3. Concentração de atividade alfa total, beta total e radionuclídeos. 

Amostras Alfa total 
(Bq g-1) 

Beta total 
(Bq g-1) 

U-238 
(Bq g-1) 

Ra-226 
(Bq g-1) 

Pb-210 
(Bq g-1) 

Th-232 
(Bq g-1) 

Ra-228 
(Bq g-1) 

S1 6,9 ± 0,4 8,5 ± 0,3 4,6 ± 0,2 0,32 ± 0,01 0,63 ± 0,03 0,40 ± 0,02 0,37 ± 0,02 

S2 12,2 ± 0,6 11,8 ± 0,4 6,7 ± 0,3 0,40 ± 0,02 0,66 ± 0,04 0,47 ± 0,02 0,41 ± 0,03 

S3 11,4 ± 0,6 10,7 ± 0,4 5,6 ± 0,3 0,51 ± 0,02 0,66 ± 0,06 0,49 ± 0,02 0,45 ± 0,03 

S4 12,2 ± 0,6 12,8 ± 0,4 8,1 ± 0,4 0,25 ± 0,02 0,63 ± 0,05 0,50 ± 0,02 0,42 ± 0,03 

S5 11,9 ± 0,6 12,4 ± 0,4 7,7 ± 0,4 0,24 ± 0,02 0,54 ± 0,04 0,43 ± 0,02 0,39 ± 0,03 

S6 12,2 ± 0,6 13,6 ± 0,4 8,5 ± 0,4 0,28 ± 0,02 0,58 ± 0,04 0,38 ± 0,02 0,37 ± 0,03 

S7 13,0 ± 0,6 13,8 ± 0,5 8,2 ± 0,4 0,33 ± 0,02 0,56 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,43 ± 0,03 

S8 13,4 ± 0,6 13,9 ± 0,4 8,5 ± 0,4 0,19 ± 0,01 0,54 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,37 ± 0,03 

S9 45 ± 2 67 ± 2 45 ± 2 0,31 ± 0,02 ND 0,65 ± 0,03 0,57 ± 0,03 

S10 19,0 ± 0,9 21,1 ± 0,7 12 ± 1 0,79 ± 0,02 0,81 ± 0,05 0,45 ± 0,02 0,61 ± 0,03 

BG1 2,6 ± 0,2 2,0 ± 0,1 0,26 ± 0,04 0,17 ± 0,01 0,35 ± 0,04 0,37 ± 0,02 0,34 ± 0,02 

BG2 2,4 ± 0,2 1,6 ± 0,1 0,16 ± 0,02 0,17 ± 0,01 0,33 ± 0,04 0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,02 
ND: Não determinado. 

 

A análise de alfa e beta totais, utilizada como um indicativo da presença de 
radioatividade, indica a necessidade ou não da determinação dos radionuclídeos de interesse 
nas séries naturais, uma vez que esta não discrimina quem é o isótopo emissor. De acordo 
com a Tab. 3, todas as amostras da BAC apresentaram concentração de atividade alfa cerca 
de 3 a 18 vezes e beta total cerca de 5 a 40 vezes o valor das amostras controle (background). 
A concentração de atividade de urânio também tem o mesmo comportamento observado 
para alfa e beta, com valores bem superiores aos pontos de background; destacando-se a 
amostra S9 que apresentou a concentração de atividade mais elevada (45 Bg g-1) que 
corresponde ao maior teor de U de 3600 mg kg-1 (Tab. 2). Este fato pode ser justificado pela 
sua localização próximo à região de descarga do efluente. Também pode-se dizer que o menor 
valor encontrado (4,6 Bq g-1) foi do ponto próximo ao vertedouro para o Ribeirão dos Antas, 
último ponto monitorado dentro da represa. Os outros radionuclídeos determinados tiveram 
atividades superiores ao controle, mas com uma ordem de grandeza bem menos acentuada. 
Isso pode ser justificado pelo desequilíbrio radioativo na série devido ao processamento 
mineral e pelo comportamento químico de cada elemento. Os resultados de concentração 
química encontrados para U e Th estão coerentes com o comportamento observado na Tab. 
2. 

As Figuras 2 e 3 apresentam as concentrações de atividades de U e Th, 
respectivamente, nas amostras de sedimento e sua localização na Bacia de Águas Claras. 
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Figura 2. Mapa de concentração de atividade de U (Bq g-1) na BAC. 

 
Figura 3. Mapa de concentração de atividade de Th (Bq g-1) na BAC. 

 

4. CONCLUSÕES 

A caracterização química e radioquímica indicou o enriquecimento de zinco, urânio e 
dos radionuclídeos investigados, Ra-226 e Pb-210, nas amostras de sedimento em relação ao 
background da região. Essa abordagem foi utilizada porque ainda não existem parâmetros 
normativos bem definidos para avaliar a contaminação de sedimentos. A avaliação baseada 
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apenas na concentração total de metais em relação ao background é importante, mas 
apresenta limitações, pois não fornece nenhuma informação em relação aos efeitos biológicos 
adversos exceto no caso de contaminação extrema. Uma vez que os contaminantes principais 
foram determinados, sua mobilidade, migração e biodisponibilidade para o meio ambiente 
devem ser estudados. Em algumas áreas, a atenuação natural advinda da formação de sulfetos 
pela atividade bacteriana pode ser considerada, principalmente pelo seu baixo custo e por 
não exigir qualquer tipo de intervenção. Nesse caso, o sulfato oriundo da DAM pode ser 
reduzido a sulfeto, que é constituído principalmente de sulfetos livres, FeS e Fe3S4, bem como 
sulfetos metálicos de baixa solubilidade, tais como cobre, níquel, zinco, cádmio e chumbo. A 
formação destes em condições redutoras pode frequentemente controlar de forma eficaz o 
risco de contaminantes metálicos se estas condições forem mantidas. Esta opção pode ser 
considerada no sítio em estudo, levando em consideração o papel fundamental do sulfeto no 
controle da biodisponibilidade de metais em sedimentos anóxicos. 
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