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HIDROGEOQUÍMICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM UMA BACIA 

HIDROGRÁFICA SUJEITA A MINERAÇÃO DE URÂNIO 

Discente: Anna Carolina Sobrinho dos Santos 

Orientadora: Mariza Ramalho Franklin 

RESUMO 

 

Centros de produção de urânio tem o potencial de provocar impactos ambientais relevantes, 

incluindo alteração da qualidade das águas. Esta situação é agravada quando essas unidades 

se localizam em regiões semiáridas, onde as águas subterrâneas são recursos importantes. 

Esta é a situação da Unidade de Concentrado de Urânio (URA), localizada no município de 

Caetité/BA.Vários estudos foram conduzidos para caracterizar a qualidade ambiental da 

região ou para avaliar o impacto das atividades desta instalação no meio ambiente. No 

entanto, a discriminação entre contribuição antrópica e ocorrência natural de determinadas 

espécies químicas na água, permanece pobremente entendida. Este estudo objetiva 

identificar os principais processos hidrogeoquímicos da interação água-rocha responsáveis 

pela composição química nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica que contém a URA, 

Bacia Experimental de Caetité (BEC). O sistema hidrogeológico da BEC foi avaliado 

através do mapa geológico, do perfil construtivo dos poços e da distribuição da carga 

hidráulica. Método hidroquímico gráfico (Aquachem) aliado a modelagem geoquímica 

(PHREEQC) foram usados para caracterizar os tipos de água e identificar os principais 

processos geoquímicos. Um total de 202 amostras de água subterrânea cobrindo o período 

de 2003 a 2008 provenientes do programa de monitoramento conduzido pelo operador da 

URA foram analisados com relação a química da água. A avaliação da qualidade das águas 

subterrâneas da BEC para consumo humano foi feita com base na portaria N
o
 2914 do 

Ministério da Saúde (MS). Do ponto de vista radiológico essas águas foram avaliadas com 

base nas recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Os 

resultados mostram que as águas subterrâneas na área fluem com sentido geral de oeste 

para leste. A análise hidroquímica revela que a precipitação e o pH não afetaram 

significativamente as concentrações dos íons maiores. As águas subterrâneas são 
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predominantemente mistas (Na-Ca-HCO3-Cl) em função do intemperismo dos silicatos, 

mecanismos de troca iônica e evaporação, principais processos geoquímicos responsáveis 

pela química dessas águas. Em geral, essas águas encontram-se supersaturadas em albita, 

barita, goetita, caulinita, quartzo e montmorilonitas, porém subsaturados em uraninita e 

uranofano. Os resultados sugerem uma sequência geoquímica evolutiva das águas do tipo 

Na-Cl→ Na-Ca-Cl/Ca-Na-Cl→ Na-Ca-HCO3-Cl/Ca-Na-HCO3-Cl→ Na-Ca-Cl-HCO3/Ca-

Na-Cl-HCO3. Na
+
, SO4

-2
, NO2, Zn e Al apresentaram concentrações abaixo dos limites 

estabelecido para o consumo humano, enquanto que as espécies Mn
+2

, Fe
+2

, Ba
+2

, Cl
-
, NO3

-
, 

F
-
, 

238
U, 

226
Ra e 

228
Ra encontraram-se acima dos limites, para parte das amostras analisadas. 

Os elementos mais críticos foram o flúor e o manganês. As elevadas concentrações 

observadas podem ser explicadas por processos geoquímicos naturais com exceção do NO3
-
 

e Cl
-
 que podem ter origem antrópica. As doses efetivas estimadas variam de (0,001 a 2,69) 

mSv/a. Apenas 2 poços excederam o nível de referência recomendado pela AIEA, sendo 

que um desses poços foi desestruturado pelo avanço da frente de lavra e o outro não é 

utilizado para consumo humano. As águas subterrâneas da BEC possuem características 

oxidantes, consideradas como não salinas a levemente salinas, com fluxos rápidos e tempo 

de residência curto. Do ponto de vista radiológico nenhum dos poços analisados apresentou 

risco significativo a saúde humana. 

 

Palavras-chaves: hidrogeoquímica, águas subterrâneas, composição química, mineração de 

urânio, Unidade de Concentrado de Urânio (URA) e Bacia Experimental de Caetité (BEC). 
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HYDROGEOCHEMISTRY OF GROUNDWATER IN A WATERSHED SUBJECT 

TO URANIUM MINING 

ABSTRACT 

 

Uranium production centershave the potential to cause significant environmental impacts, 

including changes in water quality. This situation is worsened when these units are located 

in semi-arid regions, where groundwater is an important resource. This is the situation of 

the Uranium Concentrate Unit (UCU), located in the municipality of Caetité (BA). Many 

studies were conducted to characterize the environmental quality of the area or to assess the 

impact of the activities of this facility into the environment. However, the discrimination 

between anthropogenic contribution and natural occurrence of certain chemical species in 

water remains poorly understood. This study aims to identify the main hydrogeochemical 

processes of the water-rock interaction responsible for the chemistry in the groundwater of 

the basin that contains the UCU, the Caetité Experimental Basin (CEB) .The 

hydrogeological system of CEB was assessed using the geologic map, the constructive 

profile of wells and of the distribution of hydraulic head. The graphic hydrochemical 

method (Aquachem), combined with geochemical modeling (PHREEQC), was used to 

characterize the types of water and identify the main geochemical processes. A total of 202 

groundwater samples covering the period from 2003 to 2008, originated from the 

monitoring program conducted by the UCU operator were analyzed in relation to water 

chemistry. The assessmentof groundwater quality in the CEB for human consumption was 

based on the Ordinance number  2914 of the Brazilian Ministry of Health (MS). From the 

radiological point of view, these waters were assessed based on recommendations of the 

International Atomic Energy Agency (IAEA). The results show that groundwater flows in 

the area with general direction from west to east. The hydrochemical analysis reveals that 

precipitation and pH did not affect significantly the concentrations of major ions. 

Groundwaters are predominantly mixed (Na-Ca-HCO3-Cl) due to: weathering of silicates, 

ion exchange mechanisms and evaporation, which constitute the main geochemical 

processes responsible for the chemistry of these waters. In general, these waters are 

supersaturated in albite, barite, goethite, kaolinite, quartz and montmorillonites, but 

undersaturated in uraninite and uranophane. The results suggest the following geochemical 

evolutionary sequence of groundwater type: Na-Cl → Na-Ca-Cl / Ca-Na-Cl → Na-Ca-

HCO3-Cl / Ca-Na-HCO3-Cl → Na-Ca-Cl-HCO3 / Cl-Ca-Na-HCO3. Na
+
, SO4

-2
, NO2, Zn 

and Al exhibit concentrations below the established limits for human consumption, while 

the Mn
+2

, Fe
+2

, Ba
+2

, Cl
-
, NO3

-
, F

-
, 

238
U, 

226
Ra and 

228
Ra species were above the limits, for 

part of the samples. The most critical elements were fluoride and manganese. The high 

observed concentrations may be explained by natural geochemical processes except NO3
- 
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and Cl
-
 that can have anthropogenic origin. The estimated effective doses range from 0.001 

to 2.69 mSv/a. Only two wells exceeded the reference level recommended by the AIEA: 

one of them was unstructured by the advancement of mining front, and the other is not used 

for human consumption. Groundwater from CEB has oxidizing characteristics, considered 

as non-saline to slightly saline, with fast flows and short residence time. From the 

radiological point of view none of the analyzedwells showed significant risk to human 

health. 

 

Keywords: hydrogeochemistry, groundwater, chemistry, uranium mining, Uranium 

Concentrate Unit (UCU) and Caetité Experimental Basin (CEB). 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1. Introdução 

 

Embora as águas superficiais sejam aparentemente mais abundantes, as águas 

subterrâneas se constituem os maiores reservatórios de água doce, potencialmente 

disponíveis do planeta. Se por um lado esses recursos são de difícil acesso e de 

avaliação complexa quando comparados com os recursos superficiais, há que se 

considerar, que em geral, os mananciais superficiais possuem baixa qualidadee, na 

maioria dos casos devem ser tratados para conferir um grau de qualidade ou 

potabilidade frente aos diferentes usos. Já as águas subterrâneas apresentam baixo custo 

de captação e não são tão vulneráveis à contaminação. Em geral possuem boa 

qualidade, podendo ser usadas diretamente sem tratamento prévio, e os impactos 

ambientais negativos gerados pelo seu aproveitamento são de baixa magnitude (Barros, 

2008).  

O crescimento populacional acarretou um aumento no consumo de água, no qual 

os maiores sorvedouros são a agricultura com 70%, a indústria com 22% e o consumo 

pela população com 8 % (MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Frente à crescente demanda pelos recursos hídricos, a exploração das águas 

subterrâneas tem importância estratégica para desenvolvimento econômico da 

sociedade. Essas águas apresentam-se como uma alternativa para múltiplos usos, desde 

o abastecimento público e privado, suprindo as necessidades de água em cidades e 

comunidades até sistemas autônomos residenciais, indústrias, irrigação, lazer e serviços, 

além de seu papel ecológico.  

O Brasil destaca-se no cenário mundial pela grande descarga de água doce dos 

seus rios, cuja produção hídrica de 177.900 m
3
/s, adicionado a 73.100 m

3
/s da 

Amazônia internacional, representa 53% da produção de água doce do continente sul-

americano (334 mil m
3
/s) e 12 % do total mundial (1.488 milhões de m

3
/s) (Rebouças et 

al., 2006). 

Os recursos hídricos brasileiros de superfície encontram-se distribuídos por todo 

território nacional. A região Norte detém 68,5% desses recursos, a Centro-Oeste 15,7%, 

a Sul 6,5%, a Sudeste 6,0% e a Nordeste 3,3%. As principais bacias hidrográficas são a 
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bacia do rio Amazonas (72,5%), que corresponde a menos da metade (45,8%) do 

território nacional, as bacias costeiras da região Nordeste (2,14%), excetuada a do rio 

São Francisco, que totaliza mais de um décimo (12,1%) da superfície do País. (Júnior, 

2004; MMA/MEC/IDEC, 2005). 

O país como um todo possui uma reserva de água subterrânea estimada em cerca 

de 112.000 km
3
, considerando uma profundidade de até 1000 metros, com um volume 

de reabastecimento (recarga) de 3.500 km
3
 anuais. Dois quintos do território nacional 

são formados por rochas que apresentam boas condições para infiltração de água e 

formação de aquíferos. Nos três quintos restantes predominam rochas cristalinas que 

para possibilitar infiltração de água precisam estar fraturadas ou muito alteradas (Júnior, 

2004; Ferreira et al., 2007). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 53% dos municípios brasileiros são abastecidos por água subterrânea (IBGE, 

2000). 

A água subterrânea é uma fonte particularmente vital em áreas áridas e 

semiáridas em virtude da escassez dos recursos hídricos superficiais. No entanto, para 

ser um recurso usado de forma sustentável, capaz de atender às demandas atuais e 

futura, é necessário que o mesmo seja gerido de forma eficaz. Esse gerenciamento deve 

levar em consideração não só a quantidade, evitando a excessiva e descontrolada 

explotação de água, mas também a avaliação da sua qualidade, através de ações de 

proteção contra potenciais impactos advindos das atividades antrópicas. 

Várias atividades humanas tem o potencial de provocar a poluição das águas 

subterrâneas, dentre eles destacam-se aterros industriais, armazenamento, manuseio e 

descarte inadequados de produtos químicos, efluentes e resíduos, e atividades 

mineradoras. 

As atividades de mineração podem modificar significativamente a circulação 

d’água no domínio do terreno onde se encontra instalado, interferindo no padrão de 

fluxo superficial e subterrâneo, e ainda, provocando a contaminação dos recursos 

hídricos locais. As operações de lavra geralmente envolvem grandes volumes de água, 

que se tornam responsáveis pelo transporte de contaminantes (ex: óleos, reagentes 

químicos etc) gerados nas etapas de perfuração, desmonte e transporte do minério, além 

das atividades de beneficiamento. Estas consomem grandes volumes de água e 

produzem quantidades significativas de efluentes e rejeitos contendo contaminantes e 
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que podem alterar a qualidade das águas subterrâneas (Oliveira e Luz, 2001; Girodo, 

2005). 

No caso das atividades de exploração e beneficiamento de minérios de urânio, 

soma-se aos impactos ambientais comuns às atividades mínero-extrativas, a ocorrência 

de radioatividade no produto, nos rejeitos gerados e efluentes lançados. O impacto 

radiológico se traduz pelo aumento da concentração de elementos radioativos nos 

diversos compartimentos ambientais, provocando um aumento da exposição do homem 

à radiação. Os principais elementos radioativos encontrados são aqueles pertencentes as 

cadeias radioativas do 
238

U e do 
232

Th (NEA, 1999; Hamidi, 2000; Hartmut Biele, 

2006). 

A composição radioativa dos rejeitos apresenta essencialmente a mesma 

composição do minério original com duas exceções, a maioria do urânio foi extraído por 

tratamento químico, e uma grande área de superfície da partícula foi produzida em 

função do processamento físico/químico do minério. A presença do 
238

U e de seus filhos 

determina a importância dos radionuclídeos que são potencialmente disponíveis para o 

meio ambiente e para o homem. Dentre os radionuclídeos de maior toxicidade para o 

homem destacam-se, na série do 
238

U, o 
226

Ra, o 
222

Rn, o 
210

Pb e o 
210

Po. A série do 

decaimento do 
232

Th pode ser considerada em função de seu teor no minério. Já a série 

do decaimento radioativo do 
235

U não é considerada face à sua pequena contribuição 

percentual na composição isotópica do urânio natural (0,7%), além da sua baixa 

atividade específica (Simões Fillho et al., 2008). Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas 

respectivamente as séries de decaimento radioativo do 
238

U e do 
232

Th (UNSCEAR, 

1988). 
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Fonte: UNSCEAR, 1988 

Figura 1: Série de Decaimento do 
238

U 

 

 

Fonte: UNSCEAR, 1988 

Figura 2: Série de Decaimento do 
232

Th 

 

No Brasil, a única mina de urânio em atividade é a Unidade de Concentrado de 

Urânio (URA) operada pelas Indústrias Nucleares do Brasil  (INB) e localizada em uma 

região semiárida no centro-sul do estado da Bahia, no município de Caetité.  
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A INB é uma empresa brasileira de economia mista, detentora do monopólio do 

urânio no País e responsável pela cadeia produtiva do urânio, da mineração à fabricação 

do combustível, para as usinas nucleares de Angra I e II. 

A Unidade de Concentrado de Urânio (URA) entrou em operação em 2000, e 

tem capacidade para produzir cerca de 300 t de U3O8 por ano e o tempo de vida útil da 

instalação foi estimado inicialmente em 16 anos. A lavra é feita a céu aberto e o método 

empregado na extração do urânio é o da lixiviação estática em pilhas com ataque ácido. 

A expansão das atividades mineiras para exploração do urânio através de galerias 

subterrâneas encontra-se em fase de licenciamento ambiental e nuclear.  

Todas as ações técnicas desta dissertação foram implementadas na bacia 

hidrográfica que contém a URA, chamada de Bacia Experimental de Caetité (BEC), esta 

bacia foi delimitada considerando as águas superficiais e subterrâneas e a localização 

dos termosfontes da URA com potencial impacto nas sub-bacias Cachoeira, Vacas e 

Engenho, apesar de não existir termosfontes impactando a sub-bacia Mangabeira, a 

mesma foi incluída por ser afluente da sub-bacia Vacas, desta forma buscou-se integrar 

o manancial hídrico superficial e subterrâneo e as potenciais fontes poluentes da URA 

para o meio ambiente. 

Assim como outras regiões semiáridas, o município de Caetité apresenta elevado 

déficit hídrico, com precipitação anual média abaixo de 800 milímetros, e grande 

variação na distribuição espacial e temporal das chuvas. Essas características 

climatológicas e hidrológicas, associadas à conformação do relevo dão origem a uma 

rede hidrográfica, na qual são frequentes os rios com nascentes intermitentes, cuja 

descarga ocorre só nos restritos períodos de chuva torrencial, ou seja, não há garantia de 

escoamento de água todos os dias do ano (INB, 2004; Fernandes et al., 2006). 

Por se constituir na principal fonte perene de abastecimento local (uso industrial, 

agrícola e doméstico), esse recurso deve ser devidamente gerenciado tanto do ponto de 

vista da captação ótima da água assim como devem-se adotar medidas de proteção 

contra a contaminação.  

A contaminação natural das águas superficiais e subterrâneas por sais 

inorgânicos (principalmente cloretos e sulfatos de Na, Mg e Ca) em zonas áridas e 

semiáridas é uma consequência natural do clima seco, aliado as extensas práticas de 
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irrigação na agricultura. Os sais acumulados no perfil do solo após a evaporação da fase 

aquosa são redissolvidos pela flutuação do lençol freático ou lixiviados pela água de 

irrigação aplicada na superfície do solo. Isso resulta em um aumento contínuo de 

salinidade nas águas subterrâneas e a deterioração da sua qualidade (Barica, 1972). 

As altas concentrações de nitratos observados nas águas de alguns poços 

sugerem contaminação por atividades ganadeiras, prática bastante comum em algumas 

áreas da BEC.  

A radioatividade presente em águas subterrâneas, em geral é originada a partir 

da dissolução de elementos radioativos como o urânio presente nas rochas, solos e 

minerais. 

Na região de Caetité e arredores foram mapeadas 38 anomalias radiométricas, 

distribuídas por uma área de 1.200 km² (Figura 3). A área da BEC engloba quatro 

anomalias de relativa significância econômica, estando uma dessas anomalias sob 

exploração da INB (Minérios & Minerales, 2013; INB, 1997A). Desta forma, os 

processos naturais de dissolução e lixiviação das rochas portadoras de mineralização 

uranífera podem contribuir para o aumento das concentrações de radionuclídeos em 

solos e águas, além das atividades de mineração e beneficiamento que por aumentarem 

o intemperismo das rochas favorecem a mobilização e o transporte de radionuclídeos 

para os diversos compartimentos ambientais (água, solo e atmosfera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição das anomalias radiométricas mapeadas na região de Caetité e arredores 

(INB, 2007) 
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A composição química da água subterrânea na BEC é regulada por vários fatores 

(conforme discutido anteriormente), a interação de todos esses fatores leva a formação 

de diferentes tipos de água. A utilização de ferramentas hidroquímicas permite 

estabelecer a relação entre as propriedades físicas e químicas das águas subterrâneas 

com a litologia da área; permite também a definição das características hidroquímicas 

dos sistemas aquíferos, bem como propicia o conhecimento da qualidade dessas águas 

frente aos diferentes usos. 

Esse tipo de abordagem é amplamente usado para se estudar a evolução 

geoquímica de sistemas aquíferos (Gascoyne, 2004; Banks & Frengstad, 2006; 

Chudaev, 2013; Wang et al., 2014), assim como para avaliar a qualidade das águas 

subterrâneas (Kortatsi, 2006; Abdelgawad et al., 2009; Kumar et al., 2009; Ghrefat et 

al., 2011). 

Diversos trabalhos foram realizados na região durante a fase pré-operacional e 

operacional da URA, objetivando avaliar os possíveis impactos advindos das suas 

atividades (Carvalho et al., 2005; Fernandes et al., 2006; Ferreira et al., 2009), assim 

como identificar a radioatividade natural na região (Cardoso et al., 2009; Almeida et al., 

2011; Silva et al., 2011) ou caracterizar a geologia, mineralogia e geocronologia da área 

(Almeida et al., 1981; Lobato et al., 1983; Brito et al., 1984; Raposoet al., 1984; 

Ribeiro et al., 1984; Gonçalves, 2005; Chaves, 2005 ; Avelar, 2008; Prates, 2008; 

Souza, 2009; Santos, 2011). Porém, pouca ênfase tem sido dada no entendimento da 

caracterização e evolução geoquímica das águas subterrâneas da região (Scislewski, 

2004; Santos, 2006). 

No presente estudo procurou-se compreender os processos geoquímicos 

responsáveis pela composição química das águas subterrâneas na BEC e suas 

influências sobre a qualidade e evolução geoquímica dessas águas.  

Para alcançar os objetivos deste trabalho foram utilizadas técnicas estatísticas 

descritivas aliadas à abordagem geoquímica gráfica. Diagramas de Piper foram usados 

para identificar as facies hidroquímicas e os diagramas de Stiff e Schoeller foram 

utilizados para caracterizar e classificar as amostras de água subterrânea. Além das 

ferramentas clássicas para análise geoquímica, os modelos computacionais foram 

usados para identificar os principais processos geoquímicos que controlam a química 

das águas, e para identificar as espécies químicas potencialmente presentes neste 
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sistema. A qualidade das águas foi avaliada segundo os seus usos potenciais em 

conformidade com os limites estabelecidos nas legislações pertinentes. 

Esta dissertação é uma das metas do projeto de cooperação técnica com a 

Agência Internacional de Energia Atômica – BRA7010 “Sustainable Water Resources 

Management in an Uranium Production” coordenado desde 2012 pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) e desenvolvido em parceria com a INB e 

outros institutos de pesquisas da CNEN (IEN e CDTN) e da UFRJ (IGEO e 

PEC/COPPE). 

 

1.2. Objetivos 

 

O presente trabalho visa investigar as características geoquímicas e classificar as 

águas subterrâneas da BEC (baseado na análise dos íons maiores e elementos menores e 

traços) no intuito de identificar os principais processos hidrogeoquímicos resultantes da 

interação água-rocha, que controlam a composição química dessas águas. Com isso, 

espera-se contribuir para o gerenciamento da qualidade das águas subterrâneas (através 

da identificação dos contaminantes de origem antrópicas e resultado dos processos 

naturais) em uma bacia hidrográfica sujeita à mineração de urânio.  

 

Dos objetivos específicos a serem alcançados, destacam-se os seguintes: 

 

- Analisar a variação temporal das concentrações dos constituintes majoritários, 

minoritários, radionuclídeos e parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas da 

BEC, visando compreender a gênese da composição química dessas águas; 

- Identificar as principais facies hidroquímicas das águas subterrâneas, com base nos 

íons maiores visando classificar os diferentes tipos de água encontrados na BEC; 

- Caracterizar os principais processos geoquímicos que controlam a composição 

química e o comportamento dos constituintes majoritários das águas subterrâneas; 

- Identificar a distribuição das espécies químicas e avaliar as tendências de dissolução e 

precipitação de minerais na água subterrânea da BEC, através de modelagem 

geoquímica usando o código PHREEQC v. 3.02; 
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- Analisar a evolução temporal do sistema geoquímico das águas subterrâneas usando os 

diagramas hidroquímicos de Schoeller e Stiff e o módulo de modelagem inversa do 

PHREEQC v.3.02; 

- Avaliar a qualidade das águas subterrâneas na BEC para consumo humano previsto na 

portaria n
o
2914/2012 do Ministério da Saúde e a dose efetiva por ingestão de água 

potável contendo radionuclídeos segundo a Norma Básica de Segurança (BSS) 

recomendada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

 

1.3. Etapas do Trabalho 

 

O trabalho desenvolvido é apresentado em sete capítulos. O primeiro capítulo – 

Introdução e Objetivos situa a contribuição científica desta pesquisa no contexto geral 

da geoquímica da água subterrânea, seguido dos objetivos gerais e específicos propostos 

e da estruturação desta dissertação. 

O segundo capítulo é dedicado a uma revisão teórica resumida dos principais 

aspectos da geoquímica de águas subterrâneas utilizada nesta dissertação.  

No terceiro capítulo é apresentada a área de estudos focando sobre uma 

descrição geral da área, composta pela Bacia Experimental de Caetité e Unidade de 

Concentrado de Urânio, além de uma revisão dos trabalhos técnicos-científicos 

desenvolvidos nesta região. 

No quarto capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa, onde são apresentadas a organização, seleção e aquisição dos dados, 

processamento das informações obtidas e finalização. 

No quinto capítulo é realizada uma avaliação e discussão dos resultados obtidos 

neste estudo, focando sobre a análise da química da água, sua classificação, 

caracterização, evolução e qualidade.  

No sexto capítulo são explicitadas as conclusões, seguidas da bibliografia 

utilizada e consultada 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. Constituintes maiores 

2.1.1. Sódio 

O sódio é altamente solúvel em água, encontrando-se na forma iônica e sua 

presença em águas subterrâneas relaciona-se a dissolução a partir do intemperismo de 

minerais sódicos como o plagioclásio, dissolução de rochas sedimentares de origem 

marinha e depósitos evaporíticos representado pela halita (NaCl), a troca catiônica com 

liberação de sódio a partir de minerais de argila e a conversão de Na-montmorilonita à 

caulinita (Herczeg et al., 1991). As reações de obtenção de sódio podem ser observadas 

a seguir:  

2NaAlSi3O8+  11H2O + 2CO2↔ Al2Si2O5(OH)4 + 2Na
+
  +2HCO3

-
  + 4H4SiO4 

 

 

 

A hidrólise de feldspato plagioclásio libera Na e Ca, com perda de Ca por 

precipitação de calcita e/ou devido a elevada capacidade de troca iônica em minerais de 

argila. A presença de dióxido de carbono em pH reduzidos favorece a alteração de 

feldspato para caulinita. As pequenas concentrações de K
+
 e Mg

+2 
presentes na água são 

liberadas a partir de outros minerais como biotita, hornblenda e k-feldspato (Gascoyne, 

2004). 

 

2.1.2. Potássio 

Esse constituinte apresenta pouca mobilidade geoquímica nas águas, 

relativamente resistentes às ações do tempo e advém do intemperismo de microclina, 

muscovita e biotita e, ocasionalmente da solubilização de depósitos evaporíticos, 

especialmente de sais do tipo silvina e carnalita. 

Os feldspatos quando intemperizados produzem sais solúveis e minerais de 

argila. Os íons de hidrogênio atacam os íons da estrutura do ortoclásio e, alguns desses 

albita caulinita 

3Na(AlSi3)O8 + 5H2O + 2CO2↔ 2Na0,5Al1,5Si4O10(OH)2 + 2Na
+
 + 2HCO3

- 
+ H4SiO4 

 

 

albita Na-montmorilonita 
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íons são incorporados na argila. Essa modificação química ocasionada pela hidrólise do 

ortoclásio ocorre da seguinte forma (Monroe & Wicander, 2012).  

2K(AlSi3)O8 + 2H
+
 +  2HCO3

-
 + H2O →Al2Si2O5(OH)4+ 2K

+
 + 2HCO3

-
 + 4SiO4 

 

Em geral, o potássio apresenta concentrações inferiores às concentrações de 

sódio nas águas subterrâneas devido à tendência em se fixar irreversivelmente em 

argilas, entre os espaços da ilita, formando minerais secundários eficar adsorvido na 

superfície de minerais com alta capacidade de troca iônica.  

 

2.1.3. Cálcio 

As principais fontes de cálcio são os plagioclásios cálcicos (anortita), anfibólios, 

piroxênios, calcita, dolomita, apatita, anidrita entre outros. A dissolução de minerais 

ricos em cálcio (calcita e anortita) aporta cálcio às águas subterrâneas, que pode 

substituir o sódio removido na água pela troca catiônica em minerais secundários, tais 

como montmorilonita e caulinita (Iwatsuki & Yoshida, 1999; Chae et al., 2006a; 

Pettenati et al., 2013).  

CaAl2Si2O8+  2H
+
+ 6H2O→2Al(OH)3+ Ca

2+
 + 2H4SiO4 

 

CaAl2Si2O8+  2H
+
+ H2O→ Al2Si2O5(OH)4 + Ca

2+
  

 

O cálcio é um dos principais elementos responsáveis pela dureza nas águas e sua 

solubilidade ocorre em função da quantidade de gás carbônico dissolvido, sendo 

determinado pelo sistema de equilíbrio CaCO3 – CO2 – H2CO3 – HCO3
-
, conhecido 

como equilíbrio carbonato de cálcio-dióxido de carbono.  

 

 

 

anortita gibbsita 

caulinita K-feldspato 

anortita caulinita 
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2.1.4. Magnésio 

O magnésio é tipicamente um constituinte dos minerais ferromagnesianos 

composto por olivina, piroxênio, anfibólio e a mica, associado a várias espécies menos 

comuns (Hem, 1985). 

 Esse elemento apresenta comportamento geoquímico bem parecido com o do 

cálcio, porém seus sais são mais solúveis. Além disso, processos de troca catiônica 

também influenciam as concentrações de magnésio nas águas subterrâneas.  

 

2.1.5. Dióxido de carbono, Bicarbonato e Carbonato 

A formação de HCO3- nas águas subterrâneas ocorre a partir da interação do OH 

da água com o CO2 atmosférico e ácidos orgânicos no solo (zona edáfica) (Wang et al., 

2009). 

O dióxido de carbono presente na atmosfera e da zona edáfica, gerado pelo 

metabolismo de microrganismos, interage com a água, formando ácido carbônico 

(H2CO3). Este ácido se dissocia em bicarbonato e, posteriormente em carbonato.  

 

2.1.6. Cloreto 

Com exceção de evaporitos e rochas de origem marinha, as rochas apresentam 

em geral baixas concentrações de cloreto. A água de chuva é uma importante fonte de 

Cl
-
 e esse constituinte é muitas vezes utilizado como traçador, por ser conservativo, isto 

é, não se oxida nem reduz nas águas subterrâneas. 

A presença do Cl
-
 em concentrações mais altas pode ser devido a descarga de 

esgotos sanitários, efluentes industriais ou resultado de processos de evaporação e 

evapotranspiração. Além da mistura de água de recarga com águas subterrâneas salinas 

(Zhang et al., 2007; Jalali & Khanlari, 2008). 
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2.1.7. Sulfato 

Em águas subterrâneas, as fontes de sulfato ocorrem através da dissolução de 

solos e rochas e pela oxidação de sulfeto assim como descargas de esgotos domésticos e 

efluentes industriais. Contudo, a dissolução de gesso, anidrita e pirita representam um 

aporte mais significativo de sulfato à solução.  

Esse elemento é submetido ao processo de redução, especialmente na presença 

de bactérias e matéria orgânica. 

 

2.1.8. Nitrato, nitrito e amônia 

O nitrogênio e seus compostos não são encontrados nas rochas da crosta 

terrestre, exceto algumas ocorrências como folhelhos carbonosos. O nitrogênio pode 

está sob a forma de NH3, NH4
+
 e por oxidação estas formas reduzidas podem ser 

convertidas em N2 e, finalmente em NO3
-
, forma mais comum e estável em que o 

nitrogênio está presente em águas subterrâneas. Esse processo redox realizado pelas 

espécies nitrogenadas na água é fortemente influenciado por fenômenos biológicos. 

Geralmente o NH4
+
, ou amônia livre, NH3 apresentam maior concentração 

quando o meio é fortemente reduzido, porém em meio oxidante forma nitrito (NO2
-
) 

como um resultado da redução microbiana. O nitrato (NO3
-
)
 
em águas subterrâneas 

resulta raramente da dissolução de rochas e oxidação bacteriana da matéria orgânica, 

sendo assim relacionado às atividades urbanas, industriais e ganadeiras e 

frequentemente com práticas intensivas de uso inadequado de compostos nitrogenados. 

As concentrações elevadas de Norgânico e NH4
+ 

indicam poluição recente, porém 

altas concentrações de NO3
-
 indicam poluição antiga.  

 

 2.1.9. Sílica 

 

O teor de sílica presente nas águas subterrâneas é devido a hidrólise de feldspato 

e silicatos, enquanto que a sílica cristalina (quartzo) é quase insolúvel.  

 



34 

 

2.2. Constituintes menores e traços 

2.2.1. Alumínio 

As contribuições de alumínio às águas subterrâneas ocorrem devido à dissolução 

de plagioclásios e ortoclásio. 

O alumínio nas águas subterrâneas é influenciado pelo pH, temperatura e 

presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. Em águas ácidas e 

ricas em matéria orgânica, a concentração do alumínio tende a ser maior que em águas 

com pH próximas a neutralidade.  

 

2.2.2. Bário 

O intemperismo e erosão da rocha precursora, geralmente veios, onde ocorre sob 

a forma de barita ou feldspatos ricos em bário são fontes de aporte de bário nas águas 

subterrâneas, além de atividades antrópicas como perfuração de poços e utilização de 

defensivos agrícolas. 

Os aluminosilicatos, tais como feldspato e micas são fontes de bário, em que o 

bário substitui potássio e cálcio. O Ba
+2

 substitui Ca
+2

 em plagioclásio, piroxênios e 

anfibólio, e em  minerais não-silicatados como apatita e calcita. Em ambientes 

intemperizados, a solubilidade do bário parece ser primariamente controlada pelas 

reações com minerais subsuperficiais e precipitação e dissolução de barita. A 

mobilidade de bário após o intemperismo dependerá do tipo e abundância de minerais 

argilosos e matéria orgânica no solo fundamental no processo de troca iônica. Além 

disso, sua mobilidade pode ser aumentada em pH baixos devido a dissolução de CO2 do 

solo (Magalhães et al., 2011; Deverel et al., 2012). 

 

2.2.3. Ferro 

As fontes desse constituinte são principalmente minerais máficos, como 

piroxênios, anfibólios, biotitas, bem como magnetitas e piritas. Em águas subterrâneas a 

forma mais comum de íon é o Fe
+2

. O ferro trivalente como Fe
+3

, FeOH
+2

 e Fe( OH)
+2

 

pode ser dissolvido em águas muito ácidas.  
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Os processos de equilíbrio químico, redox, precipitação e dissolução de 

hidróxidos, carbonatos e sulfetos, especificamente a complexação com matéria orgânica 

e a atividade metabólica animal e vegetal influenciam fortemente a concentração do 

ferro em águas subterrâneas. 

 

2.2.4. Fluoreto 

As contribuições de flúor ocorrem a partir da presença de fluorita e fluorapatita. 

O flúor na forma iônica pode formar complexos solúveis com AI, Be, Fe e B. 

 

2.2.5. Manganês 

O comportamento desse elemento é geoquimicamente parecido com o do ferro, 

apesar de algumas diferenças.  

Sua ocorrência em águas subterrâneas está associada ao intemperismo de 

minerais de rodocrosita, rodonita, braunita, manganita, além de atividades 

antropogênicas.  

O manganês constitui os minerais piroxênio e anfibólio, mas também encontra-

se em partículas presentes na atmosfera derivada das atividades industriais ou erosão 

dos solos. Esse elemento pode ser retido no solo através de reações de troca catiônica ou 

adsorvido por óxidos, hidróxidos, e oxihidróxidos. Seu transporte e particionamento em 

água subterrânea é controlado pela solubilidade da forma química, que é determinada 

pelo pH, Eh (potencial redox), e as características dos ânions disponíveis. Nas águas, o 

íon manganês se associada preferencialmente ao ânion carbonato.  Em águas com pH 

entre 4 e 7, sua forma predominante é Mn
+2

, contudo pode torna oxidado em pH >8 

(ATSDR  & EPA, 2012). 
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2.3. Parâmetros físico-químicos 

2.3.1. pH 

Segundo Krauskopf e Bird (1994), a água combina-se com dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera forma ácido carbônico (H2CO3), constituindo assim as chuvas 

ácidas (pH reduzido), de acordo com a reação a seguir: 

 

O ácido carbônico dissocia, produzindo bicarbonato de (HCO3
-
), como 

demonstra a reação a seguir:  

 

O pH da água será influenciado pela composição das rochas e solo durante o 

percurso da água que se infiltra pelo terreno, além do tempo de contato da rocha matriz 

com a água subterrânea. O processo de intemperização de rochas carbonatadas assim 

como a presença de gás carbônico na atmosfera e na zona edáfica são capazes de gerar 

alterações na composição química da água, que podem aumentar ou reduzir o pH. Essas 

variações do pH podem influenciar na mobilidade dos elementos químicos. 

No caso específico da BEC o contexto geológico é composto por rochas 

silicatadas que são rochas resistentes, com potencial ação tamponante para o pH. O 

intemperismo dos silicatos é um processo lento e suas alterações na composição 

química das águas ocorrem gradualmente. A dissolução dos silicatos é composta pela 

incorporação de cátions e sílica à composição química das águas e reações de consumo 

de prótons, aumentando o pH das águas subterrâneas (Appelo & Postma, 2005). Desta 

forma, os silicatos podem ser considerados como fontes alcalinas a longo prazo e em 

condições ácidas, seus minerais se dissolvem com maior eficácia até condições 

próximas a neutralidade. 

 

2.3.2. Potencial redox 

A solubilidade de alguns elementos depende do seu estado de oxidação, que 

pode ser controlado pelo ambiente.  

H2O + CO2 = H2CO3 

 

H2CO3 = HCO3
-
 + H

+ 
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O Eh de águas subterrâneas controla as reações da maioria dos compostos 

orgânicos e inorgânicos e varia de forma significativa porque depende das espécies 

químicas em solução e profundidade (Teixeira et al., 1999). 

As mudanças do estado de oxiredução da água subterrânea (principalmente 

como consequência da redução de O2) também podem ter lugar rapidamente devido aos 

processos microbianos ou químicos em sistemas naturais ou como resultado de 

contaminação. A diminuição do pH ou do Eh (potencial redox) podem gerar 

incrementos indesejáveis de metais dissolvidos. Contudo, o início das condições de 

redução pode acarretar benefícios tais como denitrificação in situ (Edmunds, 1996). 

 

2.3.3. Total de sólidos dissolvidos 

Refere-se a quantidade total de substâncias orgânicas e inorgânicas (minerais, 

sais, metais, cátions ou ânions) presente na água e expressa de forma absoluta o grau de 

salinidade das águas. 

 

2.4. Radionuclídeos 

2.4.1. Urânio (
238

U) 

O urânio é amplamente distribuído na crosta e estima-se que sua abundância na 

crosta terrestre varie de 2 a 4 ppm com uma média de 2,7 ppm, contudo sua abundância 

é apenas um quarto da concentração do tório. Existe uma grande variação no teor de 

urânio em rochas da crosta terrestre: o teor é abundante em rochas ígneas ácidas, como 

granitos e sienitos empobrecido em rochas básicas e ultrabásicas. (Chiranjib Gupta & 

Singh, 2003). 

O urânio natural é o resultado da mistura dos três isótopos 
238

U, 
235

U e 
234

U nas 

proporções 99,284%, 0,711% e 0,0053% respectivamente.  Todos três decaem por 

emissão de partícula alfa e radiação gama e apresentam meia-vida de 4,468 x 10
9 

anos 

para o 
238

U, 7,038 x 10
8
 anos para o 

235
U e 2,455 x 10

5
 anos para o 

234
U (IAEA, 2007A). 

Os principais minerais primários do urânio são uraninita (óxido) e cofinita 

(silicato), além da pechblenda, isto é, uma variedade impura da uraninita. O urânio 
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ocorre primariamente na forma de óxido, constituindo o mineral denominado uraninita, 

UO2. A partir de diferentes processos como oxidação de minerais primários, alteração 

de pH entre outros são obtidos os minerais secundários como carnotita, tyuyamunite, 

tetatyuyamunita, torbernita, metatorbernita, autunita, metaautunita, uranofano, 

schroeckingerita e zeunerita (Minobras, 1977; Matos et al., 2003).  

O urânio na água é caracterizado por dois principais estados de oxidação, U
+4

e 

U
+6

, que são espécies predominantemente estáveis com H2O. O U
+4 

ocorre em meios 

redutores, estado de valência muito insolúvel e, que geralmente se precipita como 

uraninita insolúvel, requerendo o processo de oxidação do estado hexavalente para 

torna-se móvel. Sua solubilidade pode ser aumentada em soluções com pH baixo na 

presença de fluoreto e quando o pH é superior a 7-8, resultado da complexação do U
+4

 

com íons hidróxido. O estado hexavalente, ocorre em condições oxidantes e o urânio é 

muito solúvel. Forma o íon uranila (UO2
+2

) que se complexa facilmente com 

carbonatos, hidróxidos, fosfato, sulfatos e fluoreto, largamente solúveis em fluidos 

geológicos. Assim, a formação de complexos com uranila aumenta significativamente a 

solubilidade de minerais de urânio e a mobilidade do urânio em águas subterrâneas. 

(Langmuir, 1978). 

 

2.4.2. Rádio (
226

Ra e 
228

Ra) 

O urânio e o tório são radionuclídeos presentes em solos e rochas e, como 

resultado de seus decaimentos são gerados produtos radioativos, dentre eles o 
226 

Ra 

obtido a partir do decaimento da série do urânio e 
228 

Ra devido o decaimento da série 

do tório. O 
226

Ra tem um tempo de meia vida longo (1600 anos) comparado  ao do 
228

Ra 

(5,75 anos). 

O rádio presente nas águas subterrâneas é resultado da dissolução de materiais 

do aquífero, dessorção da rocha ou sedimentos superficiais e liberação de minerais 

durante o decaimento radioativo. A ocorrência de 
226

Ra e 
228

Ra nas águas subterrâneas 

depende da presença e da solubilidade do urânio e tório. Contudo, cada produto do 

decaimento radioativo tem características químicas próprias diferentes dos 

radionuclídeos pai assim como decaimento e níveis de energia de radiação distintos. O 

rádio se comporta de forma semelhante a outros cátions bivalentes tais como cálcio, 

estrôncio e bário. Portanto, em aquíferos com sítios de sorção limitados, a concentração 
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de rádio pode aumentar pelo efeito do íon comum, no qual esses cátions bivalentes em 

abundância podem ocupar sítios de sorção, mantendo o rádio em solução. Em estudos 

recentes, águas subterrâneas apresentaram altas concentrações de rádio devido a práticas 

agrícolas nas áreas de recarga, enriquecendo a água com íons (Focazio et al., 2001; 

Kresic, 2006). 

 

2.4.3. Tório (
232

Th) 

Há seis minerais cujo elemento essencial é o tório, atorita (uranotorita) e 

torianita são exemplos comuns. Muitos minerais de lantânio e de zircônio também são 

portadores de tório, tais como a areia monazítica e a uraninita. No mineral, o tório está 

presente como dióxido de tório (ThO2), fosfato (ThPO4) e silicato (ThSiO4). O tório 

possui elevada afinidade com as partículas do solo, apresentando concentrações médias 

de 3000 vezes maior em solos arenosos que em águas intersticiais, além disso é menos 

móvel em solos argilosos (Peterson et al., 2005).  

 

2.4.4. Chumbo (
210

Pb) 

O 
210

Pb é produto de decaimento da série do 
238

U, possui meia-vida de 21 anos, 

sua mobilidade é restrita, contudo em altas concentrações de ácidos húmicos em águas 

subterrâneas sua concentração pode aumentar (Lauria et al., 2004). 

 

2.5. Contaminação das Águas 

 

As águas superficiais brasileiras em muitos casos são depósitos de rejeitos e 

resíduos de atividades antrópicas, oriundas de esgotos domésticos, industriais e 

agricultura, que sem tratamento adequado reduzem sua qualidade e as torna imprópria 

para consumo. Já as águas subterrâneas, no processo de percolação no solo, são filtradas 

e purificadas, o que reflete em sua qualidade e exige menos gasto com tratamento, não 

ocupam espaço na superfície, são de usos múltiplos e em geral abundantes.  

Há evidências de que os lençóis freáticos estão diminuindo, com uma estimativa 

de sobreexplotação de 20% dos aquíferos do mundo. A deterioração dos recursos 

hídricos em todo o mundo tem reduzido a capacidade dos ecossistemas de purificar a 
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água. A demanda global de água projetada para aumentar em cerca de 55% em 2050, 

principalmente devido ao crescimento de produção (400 %), geração de energia 

termoelétrica (140 %) e uso doméstico (130 %). Como resultado, a disponibilidade de 

água doce será cada vez menor, e mais do que 40% da população mundial poderá viver 

em áreas de grave déficit hídrico até 2050 (UNWATER, 2014). 

Em decorrência do crescimento acelerado da população humana, do desperdício, 

da poluição dos corpos hídricos e do uso inadequado, a água própria para consumo pode 

tornar-se cada vez mais escassa. Pois, ao contrário do que foi propagado no passado, os 

recursos hídricos são finitos, e a ausência de água de qualidade pode comprometer 

seriamente o desenvolvimento da social atual assim como das gerações futuras. Certas 

áreas já sofrem com a escassez de água ou com sua má qualidade e, caso sejam 

mantidas as atuais formas de uso da água, esta escassez poderá abranger todo o planeta, 

acarretando uma crise global da água. 

A alteração natural dos processos hidrológicos em regiões semiáridas, como o 

aumento na taxa de evapotranspiração devido a mudanças climáticas, pode causar 

diferentes tipos de prejuízos como o aumento da salinização da água subterrânea e 

superficial tornando-a imprópria para consumo. Além disso, atividades antropogênicas 

como agricultura e atividades industriais que devido à elevada demanda hídrica, podem 

aumentar a escassez, além de causar a degradação química da água assim como 

elementos químicos de ocorrência natural em águas subterrâneas. 

Presente naturalmente em rochas e solos, o Radônio - 
222

Rn (filho do 
238

U e 

meia-vida de 3,8 dias) não constitui um componente importante dos resíduos dos 

transurânicos, entretanto do ponto de vista radiológico, muita atenção tem sido dada à 

presença de 
222 

Rn devido sua radioatividade nas águas, sendo um gás que gera uma 

preocupação dosimétrica adicional (Bonotto,  2004). 

As perturbações geradas pela indústria compreendem a modificação das taxas de 

alimentação das águas subterrâneas, alteração das condições de escoamento 

subterrâneo, rebaixamentos locais dos níveis de água, sob ação de bombeamentos 

intensivos para abastecimentos, modificações da relação com as águas superficiais e das 

condições de depuração dos solos e deterioração da qualidade física e química das 

águas, sob influência dos rejeitos produzidos pelos complexos urbanos e industriais, 
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geralmente lançados na superfície dos terrenos ou às vezes injetados no subsolo 

(Rebouças, 1980 apud Rohde, 2005).  

A mineração de urânio causa degradação ambiental, contaminação, redução da 

viabilidade dos ecossistemas e da biodiversidade, e em alguns casos inviabilização da 

terra, para futuro uso. As maiores preocupações ambientais são: 

-os rejeitos de mineração e beneficiamento do urânio devido ao longo tempo de 

meia-vida,  

-a presença de uma série de metais pesados e outros compostos biotóxicos, a 

possibilidade de conter minerais sulfetados que podem gerar drenagem ácida da mina,  

-a lixiviação, erosão ou colapso sob várias condições dos sedimentos,  

-o método comum de depósito superficial que expõe uma grande área aos 

elementos naturais e, portanto, aumenta o risco de liberação do fluxo radioativo, poeiras 

radioativas e elementos tóxicos propiciando a interação com sistemas de águas 

superficiais e subterrâneas,  

-a área de superfície desses depósitos de rejeitos (pilhas) afeta negativamente a 

terra e a torna potencialmente imprópria para outros usos por manter a maior parte da 

radioatividade no minério a partir do qual eles foram derivados (IAEA, 2007A). 

Uma grande variedade de materiais tem sido identificada como contaminantes 

encontrados em águas subterrâneas. Isso inclui elementos químicos produzidos 

artficialmente (sintéticos), hidrocarbonetos, cátions e ânions inorgânicos, patógenos e 

radionuclídeos. Muitos desses materiais podem se dissolver na água em diferentes 

graus. Alguns compostos orgânicos são fracamente solúveis e presente na forma 

dissolvida, e como uma fase não-aquosa insolúvel, pode ainda migrar através do solo. 

Os cátions e ânions inorgânicos ocorrem naturalmente e podem ser provenientes de 

fontes naturais assim como antropogênicas. Alguns radionuclídeos são de ocorrência 

natural e podem ser e podem ser disponibilizados através de processos de mineração e 

beneficiamento, processamento de minério, uso industrial e depósito de resíduos 

radioativos (Fetter, 2008).  
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Os radionuclídeos como urânio e o tório, os elementos originais das três séries 

de decaimentos naturais, são encontrados em todas as rochas e podem ser lixiviados 

para as águas subterrâneas. O transporte do urânio é fortemente condicionado pelo 

estado de oxidação. As abundâncias de U e Th variam de acordo com o tipo de rocha, 

condições de cristalização, ambientes deposicionais e diagenéticos e grau de 

intemperismo e alteração. Enquanto a mobilidade dos radionuclídeos naturais é 

influenciada por sua localização atômica e ligação química em minerais e rochas, 

condições e regime de fluxo de águas subterrâneas (Nordstrom, 1993). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Bacia Experimental de Caetité (BEC) 

 

Todas as ações técnicas desta dissertação foram implementadas na sub-bacia 

hidrográfica que contém a Unidade de Concentrado de Urânio – URA e sub-bacias 

adjacentes, denominada Bacia Experimental Caetité (BEC), buscando integrar o 

manancial hídrico superficial e subterrâneo.  

Esta unidade básica de gestão está compreendida entre o fundo do vale do 

Riacho Fundo e as serras do Espinhaço e da Jurema que delimitam os pontos nos quais 

as águas superficiais escorrem percorrendo um caminho preferencial de oeste para leste. 

A BEC é composta por quatro sub-bacias: Vacas, Cachoeira, Mangabeira e Engenho, e 

possui uma área de aproximadamente 75 km
2
. A URA ocupa uma pequena porção desta 

bacia, com uma área de aproximadamente 8,7 km
2
.  

A BEC é um tributário da margem esquerda do Riacho Fundo e está localizada 

próxima aos divisores de água da bacia do Rio São Francisco, Rio Pardo e Paraguaçu, 

na região sudoeste do Estado da Bahia (Figura 4). A bacia do Riacho Fundo 

compreende uma área relativamente pequena de 164 Km
2 

e é contribuinte do Rio São 

João, que por sua vez é um afluente do Rio Brumado, que se constitui em um dos rios 

formadores da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas.  
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Fonte: Baseadoem  CONERH, 2009; IRD/CNEN, 2014 

 

 

 

Figura 4: Hidrografia da BEC e termosfontes 

 

A seguir será descrito de forma resumida os principais fatores ambientais que 

podem influenciar na dinâmica e na qualidade das águas na BEC.  

 

3.1.1. Clima 

O clima da região, de acordo com a tipologia climática elaborada por Koppen é 

classificado como Aw - transição para o Bsh, isto é, transição de um clima quente e 

úmido, com estação seca no inverno, para um clima semiárido quente (INB, 2004). 

URA 
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Baseado na série histórica de 2003 a 2008 dos dados da estação meteorológica 

da URA, localizada entre as coordenadas 792.263,76 m E, 8.468.159,47 m N em UTM, 

a uma altitude de 982,65m, pode-se concluir que a precipitação média na região é da 

ordem de 737, 61 mm por ano, com duas estações bem definidas, uma seca, de maio a 

outubro, e outra úmida, de novembro a abril (Tabela 1), quando ocorrem 89,05% da 

precipitação anual (Figura 5).  

A temperatura média é de 22
o 

C, a umidade relativa varia de 60% a 74% e a 

direção preferencial dos ventos é sudeste. 

 

Tabela 1: Dados de Precipitação de 2003 a 2008 

Mês 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Média Desvio padrão 

Janeiro 163,1 332,3 173,7 0,0 70,1 70,1 134,9 106,3 

Fevereiro 4,6 245,4 123,4 68,6 153,9 128,0 120,6 74,1 

Março 16,8 173,7 99,1 126,5 10,7 67,1 82,3 58,1 

Abril 73,2 32,0 21,3 93,0 65,5 33,5 53,1 25,8 

Maio 12,2 4,6 29,0 16,8 3,0 0,0 10,9 9,9 

Junho 3,0 6,1 22,9 15,2 10,7 6,1 10,7 6,7 

Julho 13,7 6,1 21,3 7,6 9,1 7,6 10,9 5,2 

Agosto 19,8 0,0 7,6 3,0 9,1 1,5 6,9 6,6 

Setembro 9,1 0,0 6,1 1,5 7,6 18,3 7,1 5,9 

Outubro 7,6 57,9 24,4 108,2 1,5 6,10 34,3 38,1 

Novembro 120,4 246,9 103,6 234,7 125,0 222,49 175,5 59,9 

Dezembro 96,0 76,2 51,8 36,6 189,0 92,96 90,4 48,9 

Total 539,5 1181,1 684,3 711,7 655,3 653,8 737,6 205,5 

 

 

 

Figura 5: Dados de precipitação da Área Estudo 

Estação úmida Estação úmida 

Estação seca 
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3.1.2. Hidrologia 

A BEC é drenada pelas sub-bacias dos córregos da Cachoeira, da Mangabeira e 

do Engenhoe riacho das Vacas. Esses córregos tendem a seguir o controle estrutural do 

ambiente geológico onde estão localizados, possuindo duas orientações preferenciais, 

220
o
N e 320

o
N (Carvalho et al., 2005). 

O regime de chuvas é o principal agente climatológico que interage com os 

condicionantes físicos dando origem a uma rede hidrográfica de forma dendrítica na 

qual são frequentes os rios com nascentes intermitentes, cuja descarga ocorre só nos 

restritos períodos de chuva torrencial. Desta forma, o escoamento superficial ocorre 

basicamente nos períodos de maior precipitação dentro da estação chuvosa. Na estação 

seca, os leitos desses rios geralmente se apresentam secos, exceto em um trecho do 

Córrego da Cachoeira abaixo da cava da mina, e de pequenos trechos do alto curso do 

Córrego do Engenho e do Riacho das Vacas, que conservam porções descontínuas com 

pequena lâmina d’água (milimétrica a centimétrica), ou ao menos, sinais de umidade 

aparente. A correlação hidráulica entre os córregos pertencentes à BEC e os 

reservatórios de água subterrânea não está completamente esclarecido, em função da 

escassez de dados medidos no local. 

 

3.1.3. Geomorfologia 

O relevo da região da BEC é um dos fatores condicionantes da entrada de água 

na bacia e está relacionado a áreas mais altas compostas pelos planaltos que se 

constituem nos divisores de águas da Bacia do rio São Francisco, gradando para áreas 

mais baixas seguindo o escoamento superficial que flui de oeste para leste em direção a 

foz do rio de Contas na cidade de Itacaré, litoral sul da Bahia. 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (INB, 1997B) foram 

mapeadas quatro unidades geomorfológicas principais na área da BEC e proximidades, 

seguindo uma gradação altimétrica e, classificadas em Pediplano Cimeiro, Serras 

Marginais, Pedimentos e Baixadas Aluvionares. Essas unidades geomorfológicas são 

descritas a seguir de forma sucinta, ressaltando as principais características para estudos 

hidrogeoquímicos. 
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O Pediplano Cimeiro é representado por uma superfície de aplainamento, de 

relevo plano a quase plano (declividade em geral menor que 10%), com cotas 

altimétricas variando entre 900 e 1000 m. A rede de drenagem nesta unidade é pouco 

densa e exibe padrão dendrítico. Em relação à hidrogeologia, as características naturais 

desta unidade propiciam uma boa taxa de infiltração de águas pluviais (recarga), pois 

além da baixa declividade e da baixa densidade da rede de drenagem, os solos são 

espessos de composição arenosa a areno-argilosa. Essa geomorfologia pode ser 

encontrada na porção oeste da BEC (INB, 1997B). 

As Serras Marginais ocorrem desde as bordas do Pediplano Cimeiro até as 

proximidades da comunidade de São Timóteo. Possui um relevo muito ondulado com 

declividades geralmente entre 20 e 50% e cotas altimétricas variando entre 650 e 1000 

metros, esculpidos sobre as litologias do Complexo Lagoa Real. As feições de relevo 

exibem forte controle geológico, sendo que as serras, como as da Jurema e Pau de Copa, 

possuem linhas de escarpas bem definidas e de direção NW-SE. Quanto à 

hidrogeologia, as características naturais deste domínio propiciam uma menor taxa de 

infiltração, em comparação ao Pediplano Cimeiro, visto que este domínio mostra maior 

declividade e predomínio da textura argilo-arenosa dos materiais.  

Os Pedimentos são representados por um relevo aplainado, com cota altimétrica 

variando entre 500 e 600 metros. A drenagem é pouco densa, e sem padrão textural 

aparente. À semelhança do que ocorre no Pediplano Cimeiro, a baixa densidade da rede 

de drenagem, o baixo gradiente topográfico, e os solos de composição arenosa a areno-

argilosa favorecem a rápida percolação das águas pluviais em subsuperfície. Esta 

unidade pode ser encontrada a leste e a nordeste da área da BEC. 

As Baixadas Aluvionares são encontradas nas zonas rebaixadas, associadas aos 

principais canais de drenagem e suas áreas de inundação. Em geral estão cobertas por 

material de origem aluvio-coluvionar de composição areno-silto-argilosa com espessura 

variável de poucos centímetros a até 25 metros. A baixa declividade e a composição 

litológica dos sedimentos favorecem a infiltração das águas. 
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3.1.4. Solos 

Os tipos de solos encontrados na região da BEC são controlados não somente 

pelo clima, mas também pela litologia, topografia e a duração dos processos de 

intemperismo. Em grande parte da área da BEC, o manto de alteração rochoso é muito 

espesso fornecendo solos lateríticos, argilosos e areno-argilosos. As características 

texturais e estruturais do solo, assim como os processos químicos e biológicos que 

ocorrem na área tem grande impacto na facilidade com que a água percola por esse 

substrato, e podem alterar significativamente a composição química da água de 

infiltração. 

Segundo o mapeamento feito durante a execução do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) foram identificadas cinco classes de solos, que compreende Latossolo 

Vermelho Amarelo, Podzólico (atual Argissolo) Vermelho Amarelo, Podzólico (atual 

Argissolo) Acinzentado, Cambissolos e Solos Hidromórficos (Figura 6). A pouca 

variação em termos de unidades taxonômicas com expressão geográfica é explicado em 

função da relativa uniformidade do material de origem (rochas graníticas e gnáissicas), 

do clima, do relevo e da ação biológica (INB, 1997B).  

O Latossolo Vermelho Amarelo apresenta horizontes superficiais bem 

desenvolvidos devido ao intenso processo de intemperização, logo os sedimentos são 

intensamente lixiviados, possuem concentração relativa de argilominerais resistentes 

e/ou hidróxidos de ferro e alumínio, baixa capacidade de troca de cátions da fração 

argila, além de expressiva latolização (ferralitização ou laterização). Em algumas áreas 

da BEC verificam-se limitações por acidez em virtude da presença de alumínio trocável 

em quantidades elevadas(INB, 1997B).  

Argissolos (Podzólico) são solos moderadamente drenados, que apresentam 

baixos teores de matéria orgânica. A mobilização e perda de argila da parte mais 

superficial do solo resultam no acúmulo de argila em profundidade, ademais a 

proporção de argila do complexo de adsorção do solo é ocupada predominantemente por 

cátions alcalinos e alcalino-terrosos (Jarbas et al., 2010). 

Os Argissolos (Podzólico) Vermelho Amarelo ocorrem em áreas de relevos mais 

acidentados e dissecados que em relevos nas áreas de ocorrência dos latossolos. Assim 

como os latossolos são solos ácidos e de baixa fertilidade natural. Possuem argila de 
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baixa atividade, características morfológicas bem distintas (coloração variegada ou com 

mosqueado abundante) e drenagem moderada e/ou imperfeita (FUNCEME, 2010). 

Os Argissolos (Podzólico) Acinzentados apresentam restrição de drenagem, o 

que torna a coloração do solo acizentada, possuem argila de atividade baixa, elevados 

teores de matéria orgânica, reduzida fertilidade natural e intensa intemperização. Esta 

classe de solos ocorre nas áreas abaciadas da superfície dissecada, nos alvéolos de 

cabeceiras de drenagem e no fundo de algumas depressões fechadas (INB, 1997B). 

Os Cambissolos possuem características bem diversificadas em relação ao 

relevo, clima e origem do material, o intemperismo químico e físico no relevo é intenso 

e a camada superficial é composta por matéria orgânica (Santos et al., 2013). 

Os Solos Hidromórficos são ambientes redutores e possuem grande influência 

do lençol freático, acarretando o acúmulo de matéria orgânica no solo (Peixoto et al., 

2006). 

 

Figura 6: Solos que constituem a BEC 

 

Legenda

Poços

hidrografia-25000

limite_BEC

solos

Tipos de solo

Classe

Cambissolo eutrófico A, textura argilosa, relevo ondulado a fortemente ondulado.

Cambissolo eutrófico A, textura argilosa, relevo suave a ondulado.

Lagoa

Latossolo vermelho-amarelo distrófico A, textura média, relevo plano.

Argissolo vermelho-amarelo distrófico A, textura média/argilosa, relevo ondulado.

Argissolo vermelho-amarelo distrófico A, textura média/argilosa, relevo plano.

Solos hidromórficos indiscriminados A, relevo plano.

UTM: SAD_1969 
Fuso: 23 S 

 

Fonte: IRD/CNEN, 2014 
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3.1.5. Cobertura vegetal e Uso do solo 

 

Na BEC predominam os biomas caatinga, cerrado e floresta estacional 

semidecidual, além da presença de ecótonos caatinga-cerrado, formações pioneiras, 

áreas de recuperação (capoeira) e regiões influenciadas pela ação antrópica. A região 

apresenta predominantemente o bioma caatinga com baixa biodiversidade causada por 

atividades antrópicas, principalmente agropecuária (Tabela 2). Em áreas onde a taxa de 

antropização é reduzida, a vegetação é bem diversificada, compreendida pela adaptação 

das espécies às condições desfavoráveis (salinização, rápida evaporação, intensa 

ensolação). Além da presença de algumas áreas de cerrado (localmente conhecidos por 

gerais), onde existem ilhas de mata com características de floresta tropical (capões) 

(INB, 1997B).  

 

Tabela 2: Vegetação da BEC 

Caracterização da Vegetação 

Domínio Tipo de Vegetação Características 

Tabuleiros 
 Caatinga/cerrado arbórea densa de 

porte médio a alto 

Espécies típicas de cerrado/caatinga, se 

apresentando na forma de bolsões uniformes/ de 

faixas de transição entre um tipo de vegetação e 

o outro (ecótonos) 

Encostas  
Cerrado e caatinga de porte arbóreo e/ou 

arbustivo 

Elevadas densidades, com áreas antropizadas 

nas partes mais próximas às bacias de drenagem 

Baixadas Aluvionares 
Exemplares típicos da caatinga e 

cerrado de porte arbóreo/arbustivo 

Vegetação natural praticamente restrita às áreas 

mais elevadas*/apresenta zonas de recuperação 

(capoeiras), onde a atividade antrópica cedeu 

espaço à recolonização de espécies nativas 

Planícies 
Caatinga e cerrado de porte 

predominantemente arbustivo 

Apresenta algumas manchas de vegetação de 

porte arbóreo 

*Utilização destas áreas para cultivos de subsistência (↑ potencial de acumulação de água) 

Fonte: Baseado em INB, 1997B 

 

O tipo de uso e ocupação em geral afeta a dinâmica da água, pois pode alterar os 

níveis de compactação (porosidade/permeabilidade/condutividade hidráulica), saturação 

do solo, variação do tempo de permanência da água (favorecendo ou não o escoamento 

superficial), alteração da densidade e consistência do solo, alteração da drenagem 

natural e vulnerabilidade a evapotranspiração. Além de contribuir para a desfertilização 

do solo, alterações da qualidade da água, perda das funções e qualidades do solo devido 

à introdução de poluentes, alteração da tipografia e do solo em profundidade e 
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contaminação dos solos através do movimento ascendente dos lixiviados por ação 

capilar, sob determinadas condições climatéricas (European Commission, 2014). 

Em razão das condições climáticas descritas acima e dos solos dominantes na 

área de estudo, a utilização do terreno na área da BEC tem se restringido a poucas 

atividades, destacando-se a pecuária extensiva e os cultivos de feijão, milho, mandioca e 

frutíferas.  

 Ferreira et al. (2010) baseado no mapeamento de uso e cobertura feito pela INB 

na década de 90 (INB, 1997B) produziram um novo mapa de uso e cobertura na sub-

bacia do Riacho das Vacas utilizando diferentes ferramentas geotecnologicas (Figura 7). 

Os tipos de uso e cobertura mapeados nesta sub-bacia foram cerrado (denso e esparso), 

pastagem, agricultura, solo exposto, capoeira e área construída, alguns deles apresentados na 

Figura 8. A contribuição percentual de cada classe na BEC pode ser observada na Tabela 3.  

 

Fonte: Ferreira et al., 2010 

 

Figura 7: Mapa de Uso e Cobertura do solo na BEC 
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Fonte: IRD/CNEN, 2014 

Figura 8: Alguns tipos de uso e cobertura encontrados na BEC:(a) vegetação do tipo cerrado 

denso; (b) vegetação do tipo cerrado esparso; (c) Pastagem e (d) agricultura 

 

Tabela 3: Área e percentual ocupado por cada classe no mapa de uso 

Classe Área (ha) Percentual de ocupação 

Cerrado Denso 4522,52 59,8% 

Cerrado Rarefeito 1451,15 19,2% 

Capoeira 837,38 11,1% 

Solo Exposto 411,26 5,4% 

Pastagem 274,42 3,6% 

Agricultura 59,98 0,8% 

Área Edificada 44,37 0,1% 

Fonte: Ferreira et al., 2010   

 

A distribuição das classes de uso e cobertura mostra que a maior parte da BEC é 

composta por vegetação natural, com predominância da classe cerrado, ocupando 79% 

da área da bacia. Segundo Ferreira et al.(2010), este fato pode ser explicado devido a 

área da bacia apresentar uma declividade acentuada, acima de 20%, que dificultaria o 

desenvolvimento e a mecanização de diversas atividades agropastoris.A URA enquanto 

área edificada, ocupa uma pequena parcela da bacia (aproximadamente 0,1%), muito 

embora a instalação como um todo ocupe uma área maior (cerca de 9%). No entanto, 

por ser uma instalação nuclear, algumas restrições de ocupação em seu entorno são 

naturalmente colocadas, reforçando uma cobertura vegetal natural.  

a 

c 

b 

d 
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A vegetação capoeira é a segunda predominante e ocupa 11,1% da região, áreas 

anteriormente de pastagem extensiva, atualmente se encontram abandonadas. A grande 

presença do cerrado rarefeito, além de representar a transição de estágio sucessional da 

vegetação, indica, além disso, a configuração de área de transição de biomas em que a 

bacia está inserida, no caso entre cerrado e caatinga (Ferreira et al., 2010). 

As pequenas áreas destinadas às atividades de agricultura (0,8%) e pastagem 

(3,6%) refletem a situação econômica da região. A agricultura é de subsistência, sendo 

cultivadas quase que exclusivamente em cambissolos, e apresentam fraco desempenho. 

Em geral, esses cultivos não são adubados e dependem fortemente da ocorrência das 

chuvas. A pecuária com maior expressão é realizada de forma extensiva, com baixo 

rendimento e muito baixa relação animal/área. Nos períodos de estiagem a carência de 

alimentos é responsável pela queda de peso, subnutrição e até morte dos animais. A 

principal alternativa utilizada por muitos pecuaristas tem sido a complementação da 

ração com palma forrageira ou o pastoreio temporário em áreas cultivadas com capim 

(INB, 1997B). 

 

3.1.6. Geologia regional 

A geologia da BEC está inserida no contexto tectônico da formação do Cráton 

São Francisco. O Cráton do São Francisco é uma plataforma continental antiga que se 

encontra bordejada por faixas orogênicas cujas vergências são dirigidas para o seu 

interior (Cruz & Alkmim, 2007). 

O Cráton hospeda uma série de feições tectônicas regionais, dentre elas o 

Aulacógeno do Paramirim, que ocupa grande parte da sua porção setentrional, no estado 

da Bahia. A região da BEC está localizada sobre rochas do Complexo Lagoa Real na 

porção sul do Aulacógeno do Paramirim e pertence a idade Proterozóico Inferior 

(Tabela 4). O Aulacógeno do Paramirim corresponde a dois riftesintracratônicos 

superpostos e parcialmente invertidos de idades paleo e neoproterozóicas, se 

constituindo em um sítio deposicional das unidades de cobertura. 
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Tabela 4: Principais unidades litológicas Pré-cambrianas 

Unidade Litoestratigráfica Rochas/ Metamorfismo Idade 

Super Grupo São Francisco 

Sedimentos químicos e clástico-

químicos levemente dobrados e 

metamorfoseados 

Proterozóico Superior 

 

Super Grupo Espinhaço 

Sistema Dobrado Espinhaço 

Séries 

Chapada Diamantina 

Metassedimentos e vulcânicas 

ácidas 
Proterozóico Médio 

Associação Pré-Espinhaço 

 

Terrenos de médio a alto grau, 

terrenos granito-greenstone 

Arqueano/ Proterozóico 

Inferior 

Complexo Lagoa Real 

 

Rochas graníticas-gnáissico-

migmatito 

Proterozóico Inferior 

Fonte: Rocha, 1991   

 

O embasamento do Aulacógeno do Paramirim é constituído por um conjunto de 

rochas gnáissicas, migmatíticas e sequências vulcanos sedimentares de idade arqueana e 

paleoproterozóica (mais antigas que 1,8Ga). Na porção norte do Cráton, essas rochas 

encontram-se intrudidas por granitóides (de idade em torno de 1,75 Ga), os quais foram, 

posteriormente, albitizados, deformados e gnaissificados. Todo o conjunto de rochas 

graníticas, gnáissicas e albitíticas intrusivas no embasamento foram agrupadas no 

Complexo Lagoa Real (Lobato et al., 1983; Lobato & Fyfe, 1990; Cruz & Alkmim, 

2007; Cruz et al., 2008). 

A cobertura do Aulacógeno do Paramirim está representada pelos supergrupos 

Espinhaço e São Francisco. O Supergrupo Espinhaço engloba uma sequência de 

sedimentos terrígenos com contribuições de rochas vulcânicas na base. Esta sequência é 

intrudida por um grande número de diques e sillsmáficos, de idade pré-Supergrupo São 

Francisco. No topo desta unidade, observa-se uma importante discordância erosiva que 

separa este supergrupo da unidade sotoposta, o supergrupo São Francisco. O supergrupo 

São Francisco por sua vez, compreende um conjunto de rochas terrígenas e carbonáticas 

(de idade máxima em torno de 0,7 Ga) depositadas em ambiente marinho com 

influência glaciogênica, que grada para condições plataformais. 
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3.1.7. Geologia local 

O Complexo Lagoa Real é composto por meta-granitóides (com idades em torno 

de 1,7 Ga), gnaisses e albititos da Suíte Intrusiva Lagoa Real e por um conjunto de 

rochas diabásicas, anfiboliticas e charnoquiticas que ocorrem intercalados com os 

litotipos da suíte intrusiva (Figura 9). O Complexo Lagoa Real contém importantes 

mineralizações uraníferas de idade em torno de 960 Ma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IRD/CNEN, 2014 

Figura 9: Litologia da Bacia Experimental de Caetité 

Os alcali-gnaisses deste complexo incluindo os albititos ocorrem sobre a forma 

de corpos sigmoidais, alongados, concordantes com a foliação regional N60º/50-70ºNE 

e em contato transicional e/ou tectônico com os granitóides. Essas unidades litológicas 

são parcialmente capeadas por uma cobertura detrito-residual de composição areno-

argilosa, depositadas durante o ciclo de erosão Sul-Americano (INB, 1997B). 

As estruturas predominantes na área são os grandes lineamentos de direção geral 

N-S, associados aos domínios tensionais transcorrentes e estiramento ao longo do 

cisalhamento de cristais alongados de feldspato ou quartzo. Esses eventos tectono-

metamórficos teriam induzido efeitos estruturais sobre as rochas como a lineação de 
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estiramento mineral (N60
o
E) e a foliação metamórfica com direção e mergulho variável 

dependendo do local de medição. Na área da BEC predominam as foliações de 

cisalhamento composta por minerais máficos e félsicos com direção N-NW e mergulho 

para leste (INB, 1997B).  

Associada à foliação regional são também observados dobramentos intrafoliais 

incipientes do tipo bainha, de dimensões decimétricas com eixos paralelos à foliação e 

ondulações suaves do tipo sigmóides (INB, 1997B). 

A maioria das falhas observadas pertence a dois sistemas, a principal 

representado por falhas inversas e de rasgamento dextral concordantes com a direção 

geral da foliação regional e a secundária, perpendicular a esta direção, mostra 

mergulhos verticalizados (Figura 10). As fraturas são em geral verticais e subverticais e 

apresentam direções em torno de N60ºW subparalela à foliação, N10-45ºE, N15-25ºW e 

N70-80ºE, respectivamente, subtransversais e oblíquas (INB, 1997B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sistema de falhas na área de estudo 

 

Foram identificadas no Complexo Lagoa Real uma variedade de granitóides, 

gnaisses, albititos, microclinitos, oligoclasitos, epidositos e periclasitos (megaenclaves), 

anfibolitos e diabásios (Cruz et al., 2008). Os granitóides do Complexo Lagoa Real são 

classificados de acordo com diferenças texturais em granitóides São Timóteo, 

granitóides Jurema, granitóides foliados e gnaisses, constituídos por granitóides foliados 

Pilões, gnaisses Cercado, gnaisses Lagoa Grande, gnaisses Caetité e rochas 

Fonte:IRD/CNEN, 2014 
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monominerálicas, formada por albititos, microclinitos, oligoclasitos e epidositos, 

anfibolitos, diabásio e enclaves e xenólitos (Tabela 5).  

Tabela 5: Litoestratigrafia da área de estudo 

Idade Litologia Sub-litologia Mineralogia (%) 

Arqueano 

Superior 

Complexo 

Metamórfico-

Migmatítico (Amg)  

------ 

Plagioclásio: 20-79, quartzo: até 25, microclina: 2-

47, anfibólio: 0,7, biotita: 0,5%; M.A*:epidoto, 

magnetita, apatita, zircão, titanita e raramente 

alanita 

Proterozóico 

Médio 

Granito São 

Timóteo(Pgrst)  

------ 

Microclinapertítica: 60, quartzo: 15-40, 

plagioclásio: 10 a 35, biotita e/ou anfibólio: 7, 

M.A*: zircão, apatita, magnetita, granada e epidoto 

Leucodiorito (Pdr) 

Fenoblastos de oligoclásio envolventes: 48 a 90% 

e constituída por albita e quartzo; M.V,**: augita, 

granada e magnetita e M.A*: tremolita, titanita, 

apatita, zircão, epidoto, fluorita, carbonato e 

uraninita 

Granito Fino Lineado 

(Lgr2) 

Quartzo, microclina, oligoclásio, biotita e/ou 

anfibólio, M.A*,: fluorita, alanita, titanita, apatita, 

zircão e magnetita 

Alcali-gnaisses 

(cataclase e 

metassomatitos)  

------ 

Microclina: 35-60, plagioclásio: 20-30, quartzo: ↓ 

de 35% e anfibólio e biotita:5-7, M.A.: magnetita, 

titanita, apatita, zircão, fluorita, granada e calcita 

Augen-Gnaisses (Pagn)  

Microclina: 55-85, plagioclásio: 5-25 e  

quartzo: 5-32, M.A.: biotita, magnetita, 

anfibólio, piroxênio e granada combinados 20% 

Plagioclásio Augen-

Gnaisse (Ppl) 

Assemelham-se aos leucodioritos, diferenciando-se 

porém por características gnáissicas 

Quartzo-Plagioclásio 

Microclina-Gnaisse 

Ondulado (Pgno) 

Microclina: 40-50, albita-oligoclásio: 20, quartzo: 

25 e biotita-anfibólio: 7, M.A.: magnetita, titanita, 

apatita, zircão e alanita 

Microclina-Gnaisses 

Fitados (Pgn) 

Os albititos e plagioclásio-gnaisse são 

considerados variedades composicionais dos 

gnaisses fitados 

Quartzo-Plagioclásio-

Gnaisse Fitado (Pplgn) 
Albita e/ou oligoclásio: 70 

Albititos (Pab) 

Albita: ≥70, anortita: 0,89-8,93, M.A,*:microclina: 

5, quartzo: 20, biotita, granada,anfibólio, 

magnetita, augita, hematita, titanita, epidoto, 

calcita, alanita e zircão, Porfiroclastos de feldspato 

potássico e plagioclásio podem ser encontrados 

Terciário-

Quaternário 

Diabásios (Db)  ------ 
Plagioclásio: 45-60, hornblenda: 15-35, biotita: 5-

12 e augita:0-5 

Coberturas 

Terciárias 

Quaternárias  

TQs ------ 

TQv ------ 

Q ------ 

*Minerais acessórios; **Minerais varietais. 

Fonte: Baseado em Cruz et al., 2008; INB, 1997B 

 

3.1.7.1. Albititos e as Mineralizações Uraníferas 

 

O termo albitito foi utilizado para definir uma rocha metassomática constituída 

por um teor de albita igual ou superior a 70%, ocorrendo associados a gnaisses e 
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apresentando segregação ou faixas ricas de constituintes varietais como piroxênio, 

granada, anfibólio, epidoto, biotita e magnetita (alterada a hematita) e minerais 

acessórios tais como apatita, titanita, zirconita, fluorita, barita, calcita, pirita e uraninita. 

A presença de albita, em proporção superior a 70% e piroxênio sódico, geralmente 

constituindo 5-10% da rocha, são os principais indícios de mineralização e, 

seguramente, 90% dos níveis uraníferos relacionam-se a esta associação, que constitui 

os piroxênios albititos (Sobrinho et al., 1980; Lobato et al., 1983). 

O minério da área de estudo apresenta em sua mineralogia 65-70% de albita, 10-

20% de piroxênio, 2-5% de granada, 2-5% de epidoto, 1-3% de magnetita, 1-2% de 

carbonatos (INB, 1997A). Os minerais varietais (máficos e opacos) associados ao 

minério são a aegirina-augita (0-25%), ferro-hastingsita ou hornblenda (0-25%), 

granada (0-20%), calcita (0-10%), biotita (0-15%), epidoto (0-3%), magnetita (0-5%), 

titanita (0-2%) e uraninita (0-4%) (Scislewskiet al., 2005). 

A uraninita é o principal mineral do urânio, enquanto que a pechblenda é rara. 

Em minerais do urânio U
+6

, predominantemente β-uranofano, reveste fraturas próximas 

à superfície (Dahlkamp, 2010). Esse mineral associa-se a albititos e apresenta piroxênio, 

anfibólio, biotita, granada, calcita e magnetita como minerais varietais predominantes 

(Raposo et al., 1984).  

A mineralização uranífera possui um nítido controle lito-tectônico, sendo 

encontrado quase que exclusivamente disseminada nos albititos ao longo da foliação, 

principalmente naqueles corpos rochosos de composição mais máficos e associada à 

zona de ocorrência de pequenas falhas decorrentes de esforços cisalhantes regionais. A 

geometria da mineralização assume forma de “charutos” achatados paralelamente a 

foliação e alongadas segundo a lineação. 

Os albititos podem conter um ou vários níveis de mineralização uranífera, mas 

nem todos os albititos são mineralizados. Em geral, a passagem da zona mineralizada 

para zona não mineralizada é nítida e brusca. Em epidosito (rocha cálcica), a 

mineralização uranífera não tem necessariamente correlação determinada pelo 

metassomatismo sódico (Brito et al., 1984). 

Vários modelos têm sido propostos para explicar a mineralização uranífera nos 

albititos (Sobrinho et al., 1980; Stein et al., 1980; Brito et al., 1984; Fuzikawa et al., 
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1988; Lobato & Fyfe, 1990; Chaves et al., 2007). Um dos pontos de concordância entre 

esses modelos é a importância do metassomatismos na gênese desta mineralização, 

contudo alguns autores atribuem a diferentes processos dentre eles, ultrametamorfismo 

de rochas clásticas pré-existentes ou litologias magmáticas, processos diapíricos 

policíclicos, cristalização de magmas sientíticos pertencentes a associações 

máficas/félsicas ligadas a estágios Orogenia Orosiriana.  

Os fatores que corroboram o metassomatismo nas rochas de Lagoa Real estão 

associados às relações de substituição entre albita e microclina, as transformações de 

aegirina-augita em granada, ferro-hastingsita, hornblenda, magentita, epídoto e calcita, a 

epidotização do plagioclásio, a permutação dos componentes escuros por calcita, a 

entrada de quartzo tardio e as relações de campo entre albititos e as rochas encaixantes 

regionais (Raposo et al., 1984). 

Os fluidos de elevada mobilidade (CO2, Cl
-
, F

- 
entre outros) ao longo das falhas 

profundas propiciou o processo de metassomatose alcalina. Assim, através da 

substituição de potássio (K-feldspato) por sódio (plagioclásio albítico), remoção da 

sílica, enriquecimento de urânio e oxidação adicionados aos processos de albitização e 

microclinização de soluções foram obtidas concentrações de urânio em corpos albíticos 

confinados presentes nas rochas albíticas/microclínicas. Todavia, a presença de minerais 

de cálcio e albita-oligoclásio (plagioclásio), apontam que a rocha pré-existente era, em 

parte, carbonática ou a existência de cálcio no sistema durante o evento metassomático 

(Lobato et al., 1983; Ribeiro et al., 1984). 

A substituição do feldspato potássico por feldspato sódico, neoformação de 

albita e do raro piroxênio (albitização), a dissolução e remoção do quartzo 

(dissilicificação) e substituição do anfibólio e da biotita por piroxênio e granada 

(metassomatose cálcica) são as principais reações minerais observadas nas rochas 

metassomatizadas do complexo (Guimarães, 2009). 

Os albititos ricos em cálcio ocorrem esporadicamente bem como albititos quase 

puros, apresentando um teor de albita maior ou igual 90-95%. A ocorrência de cristais 

de albita-oligoclásio com núcleo cálcico e bordas sódicas, incluindo albitaneoformada, 

cristais deformados e estirados e cristais poligonizados de albita em uma mesma 

amostra comprovam pelo menos dois eventos de albitização (Geisel Sobrinho et al., 

1980; Lobato & Fyfe, 1990). 
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3.1.8. Hidrogeologia 

O padrão de fluxo da água subterrânea, assim como, a composição dessas águas 

e a distribuição dos aquíferos (granular e fissural) no sistema geológico local estão 

condicionados tanto pelas feições geológicas (litotipos existentes, estratigrafia e feições 

estruturais), quanto pela geomorfologia local.  

O modelo hidrogeológico (Figura 11) desenvolvido pela INB mostra que o perfil 

geológico típico da área de mineração é constituído por (INB, 2004; PVW07025, 2009): 

 Coberturas superficiais com espessura de 8 a 10 metros com geometrias variadas 

constituídas pelos solos de alteração (coluvionar e residual) areno-argiloso com 

permeabilidade variando de 10
-4

 a 10
-5

 cm/s;  

 Rochas cristalinas, constituídas basicamente de granitóides e ortognáisses, com grau 

de fraturamento variado e permeabilidade muita baixa (Perda específica 

PE<0,1l/min/m/kg/cm2); 

 Depósitos aluvionares e coluvionares de constituição areno-argilosa e distribuição 

espacial de forma desordenada nos leitos das drenagens principais da área.  

Pelas características hidráulicas da camada de coberturas superficiais pode-se 

afirmar que esta apresenta boa transmissividade das águas de infiltração para as 

camadas inferiores, não se constituindo assim em uma unidade aquífera. O sistema 

preferencial de fluxo nesta camada é intermitente, possuindo uma componente vertical 

até o contato com a camada inferior, menos permeável, no qual apresentará também 

uma componente horizontal do fluxo. Outrossim, serve de recarga das possíveis 

unidades aquíferas da camada inferior, esta camada pode sustentar a alimentação das 

nascentes da média encosta por períodos limitados do ano. 
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Figura 11: Modelo Conceitual Hidrogeológico 

A camada formada por granitos e gnaisses (rochas cristalinas) apresenta variado 

grau de fraturamento e menor permeabilidade que a camada anterior devido à sua 

composição mineralógica e textura. A barreira de fluxo assim como o sistema de 

fraturamento presente nesta camada leva a formação de aquíferos fissurados que 

constituem reservatórios formados a partir da intrusão de diques de diabásio em rochas 

cristalinas (camadas impermeáveis ou estratos confinantes), modificando a 

permeabilidade da área que atrelada ao fraturamento tectônico favoreceu a formação de 

unidades aquíferas fissurais, em meio confinado. Para obtenção de água o operador da 

mina perfurou aproximadamente 122 poços tubulares, cujo apresentam em média 

espessura de cerca de 10 metros, embora em alguns poços tenha sido detectada 

espessura de até 20 metros, devido a dois ou três níveis de água. 

A camada composta por depósitos aluvionares e coluvionares é constituída 

geralmente por areias e argilas encontradas nas calhas do sistema de drenagem principal 

e, depositadas por processos intempéricos e atividades antrópicas, principalmente a 

mineração. Por conta de suas características hidráulicas, isto é, a natureza e 

granulometria, estes depósitos podem formar unidades aquíferas, normalmente possuem 

geometria irregular (horizontal e vertical) e distribuem-se ao longo das calhas dos 

principais córregos da região (Cachoeira, Engenho e das Vacas). De acordo com 

informações obtidas através dos poços perfurados na área, a espessura desta camada 

varia entre 5 a 15 metros. O depósito apresenta pequena espessura e distribuição 

espacial irregular, dificultando a explotação de água, por outro lado serve como um 

Fonte: IRD/CNEN, 2014 
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sistema contínuo de transferência da água armazenada para o aquífero fraturado, 

alimentando continuamente sua rede de fraturas. 

A partir da campanha de investigação realizada pelo operador foi possível 

identificar que os principais manancias da BEC estão relacionados à intrusão de dois 

diques de diabásio paralelos, anteriormente em camadas impermeáveis ou estratos 

confinantes do sistema de água subterrânea. A barreira de fluxo d’água assim como a 

intrusão dos diques alterou a permeabilidade da região granítica sobrejacente, que 

associado ao fraturamento tectônico, propiciou a formação de unidades aquíferas 

fissurais, em meio confinado. A configuração de uma área em torno de 100 metros de 

largura com encaixamento nos sistemas de fraturamento direcional (direção geral do 

riacho) e perpendicular caracteriza este aquífero, que é a principal fonte de água para a 

instalação e está localizado ao longo da margem esquerda do Riacho das Vacas (INB, 

2007). 

Como mencionado anteriormente à intrusão do dique de diabásio resultou em 

fraturas e falhas, propiciando a formação de reservatórios hídricos localizados, isto é, o 

local de perfuração do poço deve ser onde há falhas e fraturas, caso contrário não será 

encontrado água. 

 

3.2. Unidade de Concentrado de Urânio (URA) 

 

A Unidade de Concentrado de Urânio (URA) é operada pelas Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB) e se constitui na única instalação de mineração e 

beneficiamento de urânio ativa no Brasil. Nesse complexo mínero-industrial são 

realizadas atividades de pesquisa mineral, lavra e processamento metalúrgico de 

minério de urânio, para produção de concentrado de urânio na forma de diuranato de 

amônio (DUA). 

Localizada na Fazenda Cachoeira, na Província Uranífera de Lagoa Real, 

próxima aos municípios Caetité e Lagoa Real, a mina situa-se no centro-sul do Estado 

da Bahia, numa área de 4.600 km , englobando inúmeras anomalias regionais (Santos, 

2006). 
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Instalada a 40 km de distância de Caetité (BA) e com 1.700 hectares de área 

total de empreendimento, a URA atende a demanda das usinas nucleares de Angra I e II 

e, em breve Angra III através de sua lavra (Costa, 2013). 

No início da década de 70, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

investigou a existência de mineralizações uraníferas associadas a formações 

conglomeráticas do Quadrilátero Ferrifero, em seguida a NUCLEBRÁS (atual INB), 

objetivando avaliar os depósitos uraníferos no domínio metalogenético da Serra do 

Espinhaço realizou os Projetos Espinhaço Setentrional e Diamantina. Em 1976, o 

Centro de Geofísica Aplicada (CGA) produziu o levantamento aerogeofísico através do 

Projeto Urandi, que constatou a existência de uma anomalia radiométricacom 

mineralização secundária visível (uranofano) próximo a Lagoa Real. Posteriormente 

foram detectadas e verificadas inúmeras anomalias, onde foram observadas quatro 

anomalias de relativa significância, sendo duas em metaconglomerados da Formação 

Tombador (Espinhaço Setentrional – Chapada Diamantina) e duas relacionadas ao 

Complexo Cristalino. Ao final desta década foi implantado o Projeto Lagoa Real com o 

intuito de avaliar as anomalias descobertas (Forman, 1982; INB, 1997A). 

Atualmente existem 38 anomalias radiométricas e 17 sondados, sendo que 8 são 

considerados jazidas, porém das reservas avaliadas apenas a jazida de urânio Lagoa 

Real número 13 (LR-13) com localização na jazida Cachoeira é explotada, 

representando uma pequena parte das reservas totais da região. Por quase três décadas 

os depósitos de urânio foram identificados, caracterizados e avaliados (pré-operacional), 

para que a partir de 2000 desse início as atividades de lavra e beneficiamento de urânio, 

totalizando uma produção de 400 toneladas de U/ano do minério a céu aberto. Com a 

finalidade de aumentar a produção e reduzir os custos da explotação devido ao aumento 

da proporção de estéril para urânio (3:1), foi realizado o projeto de implantação de lavra 

subterrânea, a partir de 2011 com o emboque de acesso no pit da mina a céu aberto, a 

uma cota 860 m, com reserva lavrável de 1.500.773 toneladas e produção anual de 

aproximadamente 600ton/ano (2.910 ppm) (Minérios & Minerales, 2013).  

O minério lavrado da mina a céu aberto é carregado por caminhões para o pátio 

de britagem.  Após esta etapa, pilhas são montadas e lixiviadas com uma solução de 

ácido sulfúrico concentrado “Heap-Leach”. O licor uranífero contendo 

aproximadamente 2 g/l de urânio é estocado em piscinas revestidas com mantas de 
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polietileno de alta densidade. O minério que foi lixiviado, considerado agora como 

sendo minério exaurido é disposto em pilhas que são encapsulados com estéril, 

recobertas com solo original, e posteriormente revegetadas.  

A instalação gera diferentes rejeitos, que são categorizados em: (a) rejeitos das 

operações de mineração incluindo os estéreis e as águas de drenagem e (b) rejeitos do 

processo industrial, que constituem os resíduos do beneficiamento químico (“Tailings”) 

e dos efluentes da planta química. Desta forma, os principais termos-fontes da URA 

com potencial de impactar o meio ambiente são:  

(1) Cava da mina;  

(2) Depósito de rejeitos (minério exaurido e estéreis); 

(3) Bacias de “Tailing”;  

(4) Área de britagem; 

(5) Pilhas de lixiviação;  

(6) Tanques de licor; 

(7) Área industrial. 

 

3.3. Levantamento Bibliográfico 

 

Desde o início da operação da URA, vários trabalhos técnicos e de investigação 

científica vem sendo realizados na região.   

Além do levantamento de dados aerogeofísicos foram identificados aspectos 

estruturais, petrográficos, genéticos e geo-econômicos da mineralização de urânio em 

Lagoa Real, onde foram observadas anomalias radiométricas com valores superiores a 

100 vezes o background (Sobrinho et al., 1980).  

Com o objetivo de compreender a mineralização de urânio em rochas albíticas 

foi efetuado um estudo preliminar das inclusões fluidas contidas em albitas proveniente 

de amostras de piroxênio-albititos mineralizados e não mineralizados, para o qual 

identificou que a albitização ocorreu sob elevada pressão e temperatura normal, supôs 
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uma mistura de diferentes soluções durante o processo de metassomático de albitização 

e a presença de CO2 e CH4 importante na formação da mineralização uranífera através 

da remobilização e precipitação de urânio (Fuzikawa, 1980). 

Almeida et al. (1981) identificaram um conjunto de anomalias de urânio que 

constituíram o projeto Lagoa Real e as condições de ocorrência do urânio em rocha 

mineralizada através de trabalhos de prospecção e pesquisa do urânio nos corpos que 

compõe a Anomalia 03.  

Durante os trabalhos de implantação do Complexo Mínero-Industrial foi 

realizado um cálculo convencional de reservas geológicas da Anomalia AN-13 de 

Lagoa Real utilizando método de seções transversais paralelas (método linear) e 

quantificação da capacidade de produção correspondente a 1.000 toneladas de U308 por 

ano (Forman, 1982; Marques, 1982). 

Segundo Lobato et al. (1983), as principais mudanças na área foram a 

substituição de K-feldspato pelo plagioclásio albítico, remoção de sílica, 

enriquecimento de urânio e oxidação, propõem que a porção do embasamento Arqueano 

foi empurrada para o oeste sobre sedimentos do Proterozóico e que as inclusões fluidas 

presentes na rocha é resultado da desidratação de formações sedimentares em zonas de 

cisalhamento (canais de fluidos).  

Os depósitos de urânio em Lagoa Real estão relacionados aos processos de 

metassomatose cálcio-sódica, desenvolvidos em rochas arqueanas/proterozóicas do 

escudo cristalino, nas imediações de estruturas regionais de cisalhamento, as rochas 

progenitoras seriam de origem ígnea e a mineralização uranífera intimamente associada 

aos eventos metassomáticos, onde o urânio acompanhou primeiro o sódio e depois o 

cálcio, por afinidade iônica, sugerindo um zoneamento do cálcio ao longo da estrutura 

sigmoldal (Brito et al., 1984). 

Ribeiro et al. (1984) e Minérios & Minerales (2013) realizaram uma breve 

descrição dos depósitos de minério da Província Uranífera de Lagoa Real e suas 

características gerais. 

Segundo Raposo et al. (1984), o metassomatismo cálcico, apesar de menos 

extenso em volume do que o metassomatismo alcalino promoveu alterações 

importantes, incluindo a adição de cálcio ao sistema primário, além de sugerir que parte 



66 

 

do urânio fosse oriundo da própria rocha de origem e que as ocorrências de epidositos, 

epidotoalbititos e carbonato albititosuraníferos não se encontram associados 

exclusivamente ao metassomatismo sódico. 

O estudo de inclusões fluidas indicou a ocorrência de fluidos contendo distintas 

características nos metassedimetos do Supergrupo Espinhaço e nas rochas do Complexo 

de Lagoa Real, contudo ambos apresentaram fluidos carbônicos e aquosos. Essas 

inclusões estão de acordo com a sequência de eventos proposta para a região que 

corresponde primariamente a intrusão do granito, posteriormente a albitização e 

mineralização uranífera e por fim o metamorfismo (Fuzikawa et al., 1988).  

Osako (1999) realizou uma semi-quantificação das anomalias de urânio a partir 

de dados aerogamaespectrométricos, observou que as principais anomalias de tório 

ocorrem em locais similares aos de urânio e utilizando processamento digital de 

imagens do Landsat-5/TM constatou a intensa alteração intempérica de rochas na 

região. 

Em estudos hidrogeoquímicos, Carvalho et al. (2001) identificaram o HCO3
-
 

como íon predominante, sua concentração é justificada pela interação com o solo e a 

salinidade resultado da interação das águas subterrâneas com migmatitos, gnaisses e 

granitos fraturados, onde os feldspato são os principais minerais.  

Matos et al. (2003) destacaram as reservas geológicas de urânio já definidas 

(100.000 toneladas de U3O8) e a respectiva suficiência em fornecer a matéria-prima 

necessária à fabricação de elemento combustível, enfatizando os parâmetros 

geoeconômicos baseados no modelo geológico/teor, lavra/rota de processo, 

investimento/finança. 

A partir da reavaliação de dados gamaespectrométricos (K, U, Th), distintos 

litotipos evidenciaram áreas com anomalias radiométricas no setor nordeste de Lagoa 

Real, enquanto que dados magnetométricos mostraram blocos magnéticos distintos, de 

natureza profunda, que estão compartimentados por zonas de cisalhamento reconhecidas 

em imagens Landsat-5/TM (Pascholati et al., 2003).  

O monitoramento hidrogeoquímico realizado de 1999 a 2001 revelou águas de 

boa qualidade, não sendo observadas contaminação nem variação significativa em 

características hidroquímicas, porém ao serem realizados experimentos de lixiviação, o 
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sulfato foi identificado como elemento crítico para a contaminação. Neste período as 

águas subterrâneas apresentaram como íons predominantes Na
+
 e HCO3

- 
(Carvalho et 

al., 2005).  

O estudo do comportamento geoquímico do urânio permitiu concluir que no 

minério tratado, a complexação do urânio ocorre na forma de sulfatos, por outro lado no 

minério não tratado e na rocha encaixante, a complexação do urânio se dá na forma de 

carbonatos, semelhante aos resultados encontrados nas águas de poços perfurados em 

albititos portadores das mineralizações (Scislewski, 2004).  

A formação de hidroxisilicatos de uranila é justificada pelas etapas de oxidação 

do U
+4

 presente nas uraninitas (UO2) a U
+6 

(UO2
+2

), de hidrólise do íon uranila e 

respectiva formação dos complexos de hidróxidos de uranila, de dissociação dos 

complexos de hidróxidos de uranila e de hidrólise dos íons carbonato provenientes da 

calcita, aumentando o pH das águas subterrâneas e, favorecendo a solubilização dos 

minerais silicatados dos albititos, com isso o surgimento de hidroxisilicatos de uranila 

(β-uranofano, uranofano, sklodowskita e haiweeita) com Ca
+2

 ou Mg
+2

 e finalmente a 

intensificação da dissociação dos complexos de hidróxidos de uranila (Chaves, 2005 ). 

Gonçalves (2005) classifica os piroxênios associados à mineralização uranífera 

da Jazida Cachoeira, Província Uranífera de Lagoa Real como augita, diopsídio, 

aegirina-augita  e intermediários(por exemplo entre augita e diopsídio). Esse mineral 

está associado à importante fase de metassomatismo cálcico. Além de ter realizado a 

diferenciação de duas gerações de plagioclásios, uma mais velha, fortemente alterada, e 

uma mais nova, menos alterada. 

A caracterização hidrogeoquímica forneceu águas tendo o Na e HCO3como íons 

predominantes, algumas mistas apresentando-se Ca-Na e outras contendo Cl como íon 

principal.A partir dos estudos hidrogeoquímicos e isotópicos foram observadas águas 

recarregadas mais recentemente (profundidade das fraturas maior) e águas com recarga 

mais lenta (poços com profundidade entre 10 e 40) (Simões Filho et al., 2006). 

Os maiores níveis de taxa de dose absorvida no ar estão associadas as unidades 

geológicas que apresentam elevados teores de potássio (K), urânio (U) e tório (Th) e, 

essa característica na composição geológica é atribuída a elevadas concentrações de 

sílica dominantes na área (Santos, 2006).  
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Segundo Fernandes et al. (2006) a maior parte do 
226 

Ra em plantas de lixiviação 

fraciona de outros radionuclídeos e permanece no lixiviado do minério até a eliminação 

nas pilhas. A ausência da precipitação diminui a lixiviação/mobilização, gerando 

elevados teores de radionuclídeos e a especiação demonstrou que a dissolução de urânio 

nas águas subterrâneas é influenciada pela complexação com carbonatos. 

Romagnole (2007) enfoca os aspectos econômicos do urânio no Brasil e no 

mundo, com destaque da produção de combustível nuclear desde seu ciclo ao produto 

final. 

Segundo Chaves et al. (2007) o urânio presente nos albititos de Lagoa Real está 

relacionado com o magmatismo sienítico pertencente à associação máficas/ félsicas 

ligada às etapas finais da Orogenia Orosiriano e a cristalização destes magmas sieníticos 

que favoreceram o aparecimento dos albititos, ricos em albita e titanita rica em urânio.  

As idades encontradas para titanita foram interpretadas como idade da 

cristalização magmática e como resposta aos eventos hidrotermais sofridos pelo 

mineral, a datação de “uranofanas” ricas em ferro e chumbo radiogênicoresultaram em 

idades aparentes diferentes, muito próximas às mencionadas para a titanita, a uraninita 

constitui duas gerações, a primeira ocorrida nos estados finais de orogênse orosiriana e a 

segunda a partir do reinício da contagem do tempo pelo relógio U-Pb de uraninitas mais 

antigas durante um segundo evento orogênico, além de uranofana e a autunita indicarem 

intemperismo recente (Avelar, 2008). 

Cruz et al. (2008) definiram os parâmetros controladores da mineralização e 

destacaram a prospecção de novas áreas favoráveis à concentração de urânio, 

principalmente na forma de U2O3 – uraninita. 

Prates (2008) compreendeu a cristaloquímica dos minerais da Jazida Cachoeira 

usando técnicas analíticas, identificou os minerais (primários e supergênicos) com 

ênfase para os minerais com uranila e determinou sua composição. 

A gestão de resíduos ambientais da pilha de lixiviado gerado pela produção de 

urânio comparando Lagoa Real/Caetité com Poços de Caldas em relação às diferenças 

no processo de funcionamento, juntamente com diferentes condições ambientais podem 

conduzir a diferentes impactos (Fernandes et al., 2008). 
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Segundo Simões Fillho et al. (2008), os dados de monitoramento dos poços (30 

a 90 m) mostraram que sódio e cloro apresentaram o mesmo comportamento temporal 

no período entre 1998 e 2005, provavelmente associado ao El niño ou a ensaios de 

condutividade e forneceram uma especiação constituída exclusivamente de compostos 

carbonáticos, dominância da uranila livre e sem carbonato e miscelânea de complexos 

aquosos (fluoretos, carbonatos, silicatos e hidroxilas). 

Prates et al. (2009) identificaram minerais albititos da mina de Cachoeira 

(plagioclásio, granada, biotita, piroxênio, anfibólio e titanita), sua composição (a partir 

da posição do pico) e detecção de moléculas de água, indicando uma fase aquosa 

durante a formação de urânio, provavelmente, rica em flúor.  

Os estudos realizados na Jazida do Engenho permitiram verificar a ocorrência de 

um quadro de fluidos que apresentam variações composicionais em pelo menos três 

estágios diferentes, Piroxênio magmático → Piroxênio metamórfico associado a 

urânio→ albita (poligonizada) associada a urânio, faltando posicionar o fluido associado 

à albita precoce (Souza, 2009). 

Guimarães & Hamza (2009) observaram estruturas arqueadas, feições circulares, 

lineamentos magnéticos e indícios de que as mudanças nas direções dos lineamentos 

magnéticos estivessem relacionadas com as zonas de fraturas e de cisalhamento e a 

locais de mineralização de urânio, além de delimitarem feições estruturais, não 

identificadas nos levantamentos geológicos locais e nas análises anteriores de dados 

aerogeofísicos da área de estudo. 

Cardoso et al. (2009) determinaram a partição geoquímica dos radionuclídeos 

naturais 
238

U, 
226

Ra e 
210

Pb em áreas circunvizinhas à Unidade de Mineração e 

Atividade de Urânio (URA) das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. através da coletada 

de amostras de solo em cinco áreas circunvizinhas à URA, representando as principais 

classes de solos da região e destacaram possível solubilização de particulados oriundos 

da atividade da usina e um maior risco de contaminação da água subterrânea e 

transferência para cadeia alimentar. 

Ferreira et al. (2009) simularam o transporte de radionuclídeos em meios 

porosos e discretamente fraturado para modelar a Unidade de Concentrado de Urânio 

em Caetité – BA utilizando o programa FRACTRAN. 
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Ferreira et al .(2010) utilizaram geotecnologias para mapeamento do uso e 

cobertura das terras da Bacia Hidrográfica do rio Vacas, Caetité –BA para subsidiar o 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

Chaves et al. (2010) constataram a formação de andradita a partir da augita 

magmática durante os eventos de cisalhamento que geraram albititosuraníferos através 

dos sinais de ICP-MS e registraram o urânio cedido pela titanita magmática durante o 

metamorfismo nas inclusões fluidas encontradas na andradita, mineral que se formou 

neste mesmo evento metamórfico que recristalizou a titanita.  

Em interpretações de novos dados litogeoquímicos de elementos maiores Zr e 

Th apontaram para uma conexão genética entre um alcali-gabro (protólito do anfibolito 

local) e o sienito sódico por cristalização fracionada através da série alcalina 

transicional (Chaves, 2011). 

Santos (2011) determinou urânio em amostras (água potável, rio e poço) de 

águas naturais e efluentes provenientes de mina de urânio, para o qual encontrou 

amostras abaixo do limite de quantificação e acima para amostra de poço e água do rio 

próximo as imediações da mina. 

Silva et al. (2011) identificou os níveis de radioatividade alfa e beta total e das 

concentrações de urânio em diversos tipos de água consumidas pela população urbana e 

rural da Província Uranífera de Lagoa Real. 

Almeida (2011) atribui a presença de urânio na água e no solo à natureza do solo 

e não à exploração da mina. 

Conti et al. (2012) avaliou a composição do solo, a concentração de isótopos 

radioativos e kerma no ar na região da Província Uraniferous de Lagoa Real. 

Segundo Oliveira et al.(2012), as inclusões fluidas presentes nos principais 

minerais associados a corpos albitíticos mineralizados é constituída de estágios 

evolutivo, metamórfico e de remobilização e precipitação de urânio.  

Chaves (2013) identifica novas evidências de urânio apoiadas na petrografia 

(incluindo química mineral), litogeoquímica, geocronologia U-Pb e estudo físico-

químico de inclusões fluidas e fundidas utilizando LA-ICP-MS e microtermomimetria. 
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4. METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica utilizada nesta dissertação integra o método 

estatístico descritivo, a análise geoquímica gráfica (através de diagramas hidroquímicos) 

e a modelagem geoquímica visando propiciar os meios para o melhor entendimento do 

sistema hidrogeoquímico da BEC. A avaliação da qualidade das águas foi feita segundo 

os seus usos potenciais em conformidade com os limites estabelecidos nas legislações 

pertinentes. 

Metodologicamente este trabalho pode ser dividido em 6 etapas: i) delimitação 

da área de estudos; ii) seleção dos dados hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e 

meteorológicos para compor a base de dados desta dissertação, incluindo uma análise de 

consistência dos dados; iii) análise estatística; iv) caracterização hidroquímica; v) 

modelagem geoquímica; vi) avaliação da qualidade das águas. 

 

4.1. Delimitação da área de estudos 

 

A área de estudo denominada Bacia Experimental de Caetité (BEC) foi definida 

usando como critério a localização das potenciais fontes poluentes (termos-fontes) da 

URA para o meio ambiente e a circulação das águas superficiais e subterrâneas na bacia 

(Figura 12). Os termos fontes – TF (fontes de radionuclídeos) considerados foram:
 

 Cava da mina (TF1) com potencial impacto na sub-bacia do córrego Cachoeira; 

 Depósito de rejeitos e minério exaurido (TF2) com potencial impacto na sub-bacia 

do córrego Cachoeira; 

 Bacia de rejeitos do beneficiamento químico (“tailings”) (TF3) localizada na área 

do divisor de águas com potencial impacto sobre as sub-bacias dos córregos 

Cachoeira, Engenho e Vacas; 

 Área industrial (TF4) localizada próxima ao divisor de águas com potencial 

impacto nas sub-bacias dos córregos Engenho e Vacas; 

A sub-bacia do córrego das Vacas recebe a contribuição das sub-bacias dos 

Córregos Cachoeira e do Engenho, desta forma todos os termos-fontes (TF1, TF2, TF3 

e TF4) possuem potencial de impactá-la. 
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A sub-bacia do córrego Mangabeira, apesar de não sofrer impacto de nenhum 

termo-fonte foi incluída na BEC (área de estudos) por ser uma sub-bacia tributária da 

sub-bacia do córrego Vacas. 

A Figura 12 mostra o arranjo da instalação com os principais termosfontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: BEC com a localização dos termosfontes 
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4.2. Dados hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e meteorológicos 

 

Inicialmente foi realizado um levantamento dos dados hidrogeológicos, 

hidrogeoquímicos e meteorológicos da área de estudos, incluindo uma ampla revisão 

bibliográfica sobre os temas envolvidos. 

A base de dados usados nesta dissertação provém em grande parte de dados 

secundários obtidos a partir dos estudos e programas de monitoramento ambiental e de 

controle de emissões (efluentes e rejeitos) conduzidos pelo operador da URA, as 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB).  

Os dados primários levantados objetivaram complementar os dados secundários 

ou verificar alguma característica de interesse. Esses dados incluem monitoramento do 

nível d’água nos poços, análise de parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, 

condutividade e Eh) e químicos (íons maiores, menores e traços) em amostras de água 

subterrânea e de água de chuva. A metodologia utilizada para aquisição de dados 

primários será descrita em detalhes mais adiante neste capítulo.  

4.2.1. Dados hidrogeológicos 

4.2.1.1. Inventário dos poços 

 

A INB desenvolveu vários estudos relacionados à captação de água para fins 

industriais com a finalidade de avaliar o manancial hídrico subterrâneo. Os estudos 

realizados, incluindo sondagem geofísica, culminaram com a abertura de 122 poços 

tubulares na área, perfazendo um total aproximado de 7.000 m perfurados. O critério 

usado para abertura dos poços foi baseado em observações de campo, fotogeologia, e 

sondagens geofísicas, buscando possíveis estruturas intersectantes (sistema de 

fraturamento/ fissuramento) suportados pela análise das feições geomorfológicas (INB, 

2007).  

Esses poços tubulares foram abertos por diversas empresas contratadas pela INB 

(CPRM, COOPAG, COOPACAN, HIDROINGÁ, PMC, BRASPOÇOS) no período de 

1997 a 1999, distribuídos em 4 campanhas de perfuração. Cabe ressaltar que essas 

empresas não obedeceram a um protocolo único para perfuração dos poços. 

Consequentemente, os critérios adotados (denominação de material, sensibilidade do 

método para definição de fraturas, posição do nível d’água, procedimento usado nos 
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testes de bombeamento) não são homogêneos, dificultando a análise e correlação das 

informações. Além deste fator limitante, parte dos dados relacionados à abertura desses 

poços foi perdida e/ou não estão disponíveis. Em geral, esses poços possuem 

profundidades variando entre 30 a 90 metros, com diâmetro inicial de 10’’ e final de 6’’. 

Dos 122 poços tubulares abertos apenas 83 estão localizados dentro da BEC. 

Além dos poços tubulares perfurados para captação de água para fins industriais a INB 

abriu outros poços, sendo 8 utilizados nesta dissertação. Em geral esses poços são rasos 

com profundidade variando entre 1,5m a 19 m, sendo alguns do tipo amazonas. Esses 

poços rasos são denominados LR e são destinados ao monitoramento do controle da 

qualidade ambiental ou para uso humano (dessedentação de gado e/ou agricultura). A 

Figura 13 mostra a localização dos poços tubulares profundos e rasos localizados na 

área da BEC.  

Para fins dessa dissertação procurou-se trabalhar com o maior número de poços 

(tubulares e rasos) possíveis para que a malha de amostragem fosse a mais 

representativa da área da BEC. No entanto, para utilização desses poços para fins de 

análise hidrogeoquímica das suas águas (objetivo desta dissertação) os mesmos devem 

atender a critérios mínimos de qualidade como será abordado adiante neste capítulo.  

A Tabela 6 fornece as informações sobre os poços profundos e rasos 

(localização, geologia, profundidade, diâmetro e uso) que atenderam ao critério de 

qualidade e que foram utilizados nesta dissertação. 
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Figura 13: Poços (PCs e LRs) localizados na BEC 

 

Tabela 6: Poços que atenderam ao critério de qualidade (erro do balanço iônico < 10%) 

Poço 
Geologia 

(mapa) 
Localização UTMN UTME Alt. Prof. 

Diâmetro 

da Boca do 

Tubo 

(polegadas) 

Fratura Uso 

LR-211 Gn Faz. Gameleira 8467968 788922 946 5,1 53,15 - M 

LR-211A Gn Faz.Gameleira 8467466 789710 967 1,7 27,56 - C 

LR-276 Gn Depósito de Estéreis 8469461 793156 840 15,2 - - M 

LR-279 Gn 
A jusante da Cava 

da Mina 
8469200 792300 - - - - M 

LR-280 Gn 
Oeste da Mina 

cachoeira 
8468930 791822 880 19,2 - - M 

PC-001 Gn Faz. Cachoeira 8469284 792554 848 53,5 8 1f M 

PC-002 Gr Faz. Mangabeira 8470243 793036 823 67,0 8 1f M 

PC-005 Gn Riacho das Vacas 8469440 795817 782 30,0 8 1f I 

PC-010 Gn Riacho das Vacas 8469544 795690 785 30,0 8 2f I 

PC-016 Gn Faz.Coroneira 8469197 796160 779 36,0 8 2f I 

-020
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CONT. Tabela 6: Poços que atenderam ao critério de qualidade (erro do balanço iônico < 10%) 

Poço 
Geologia 

(mapa) 
Localização UTMN UTME Alt. Prof. 

Diâmetro 

da Boca do 

Tubo 

(polegadas) 

Fratura Uso 

PC-018 Gn Faz. Cachoeira 8468996 791801 866 36,0 8 s/ f M 

PC-020 Gr 
Faz. 

Mangabeira 
8470180 793237 822 90,0 8 2f I 

PC-021 Gr 
Faz. 

Mangabeira 
8470275 793372 819 50,0 8 1f I 

PC-023 Gn Varginha 8470095 795010 803 60,0 8 2f I 

PC-024 Gn Varginha 8470013 795106 793 48,0 8 4f C 

PC-029 Gr Faz. Lajedo 8468495 795337 799 60,0 8 2f I 

PC-031 Gn Faz. Lajedo 8468537 795470 796 56,0 - - I 

PC-034 Gn/Db Faz.Coroneira 8469094 796256 784 36,0 8 3f I 

PC-043 Gr Varginha 8470747 794054 813 60,0 10 3f C 

PC-113 Gn Faz. Cachoeira 8469570 793172 835 54,0 8 3f M 

Alt.- altitude; Prof.- profundidade;        
C-comunidade; I-industrial; M-monitoramento 

       

4.2.1.2. Nível d’água subterrânea na área da BEC (Mapa potenciométrico) 

 

A INB conduz um monitoramento do nível d’água dos poços, desde a sua 

abertura. A frequência com que a INB conduz esse monitoramento depende da 

localização, do uso da água e se o poço está em bombeamento. Dependendo da 

combinação desses fatores, a frequência de monitoramento pode ser mensal, trimestral, 

semestral e até anual. É fato que o monitoramento executado pela INB é descontínuo 

não existindo uma regularidade na seleção dos poços a serem monitorados. 

Além do monitoramento conduzido pela INB foram realizados entre 2012 e 

2013 no âmbito do projeto BRA7010, 4 campanhas de campo para monitorar o nível 

d’água nos poços na área da BEC. Essas campanhas incluíram monitoramento em época 

de seca e chuva visando caracterizar o regime hidrogeológico da área. 

O monitoramento do nível d’água foi feito com auxílio de um medidor de nível 

eletrônico, modelo 102 da Solinst Inc. A sonda deste medidor foi projetada de forma 

que quando ela entra em contato com a água um circuito elétrico é fechado, ativando um 

alarme sonoro e luminoso. Desta forma, o nível da água nos poços da BEC foi 

determinado pelo comprimento do cabo de sinais (com marcação a cada 1mm) até a 

boca do poço. 
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A localização geográfica dos poços foi obtida com o uso de um Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) portátil básico modelo GPSMAP 60CSx da marca 

Garmin, usando o sistema de coordenadas baseado no plano cartesiano (eixo x, y) que 

usa o metro (m) como unidade para medir distâncias e determinar a posição de um 

objeto - Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator).  

Para se obter uma melhor representação da superfície do nível d’água da BEC, 

os dados secundários foram separados de acordo com a estação (seca ou chuva) e o ano 

do monitoramento. Os dados trabalhados da estação seca corresponderam aos anos de 

1989, de 1997 a 1999, 2003, 2006 a 2009 e 2013, enquanto que os dados da estação 

chuvosa foramreferentes aos anos de 1997 a 1999, 2002 a 2008 e 2012. 

A cota altimétrica do nível da água para cada poço foi obtida subtraindo o valor 

da cota altimétrica do terreno da distância até o nível estático (NE) da água subterrânea, 

representada em termos de altitude.  

Os dados medidos de nível d’água subterrânea na área da BEC são bastante 

restritos as sub-bacias Cachoeira e Vacas, o que compromete a avaliação da superfície 

do nível d’água por toda a bacia, sabendo que na BEC o fluxo das águas acompanha a 

topografia estabeleceu-se uma correlação entre carga hidráulica e cota topográfica.  

Para selecionar os dados com maior correlação de acordo com o número de 

poços foram realizados diagramas de dispersão para cada ano e combinação de todos os 

anos, onde optou-se por utilizar a média da estação de chuva, visto que forneceu o 

melhor desempenho. Consequentemente,  a partir da média foram obtidas as demais 

cargas hidráulicas e altitudes para obtenção do mapa potenciométrico. 

O mapa potenciométrico da área da BEC foi obtido através do programa 

SURFER versão 8.0 (Golden Software Incorporated). O método de interpolação 

selecionado foi o da Krigagem, que utiliza a dependência espacial entre dados pontuais, 

no qual a amostra mais próxima é analisada, permitindo a estimativa de valores 

estudados em qualquer posição dentro do domínio de análise, sem tendência e com 

variância mínima (Carvalho & Assad, 2005).  
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4.2.2. Dados meteorológicos 

A estação meteorológica da URA está localizada geograficamente nas 

coordenadas UTM, 792263,76m E; 8468159,47m N, a uma altitude de 982,65m. A 

estação começou a operar em abril de 1997, de modo descontínuo, mas a partir de 2000 

com o início das operações da URA este monitoramento passa a ser contínuo. As 

variáveis hidrometeorológicas medidas são temperaturas, parâmetros de direção e 

velocidade do vento, precipitação pluviométrica e pressão atmosférica.  

Nesta dissertação foram considerados os dados de precipitação de janeiro de 

2003 a dezembro de 2008. O recorte temporal adotado foi escolhido de forma a se 

ajustar com os dados hidrogeoquímicos considerados na análise.  

A INB no seu monitoramento ambiental caracteriza a água de chuva unicamente 

do ponto de vista radiológico (análises dos radionuclídeos- U-natutal, 
226

Ra, 
210

Pb, Th-

natural e 
228

Ra). No entanto, para estudos hidrogeoquímicos é fundamental a 

caracterização química completa da água de chuva, com foco na determinação dos íons 

maiores.  

Para complementar o monitoramento conduzido pela INB, em março de 2012 foi 

instalado pelo projeto BRA 7010 um novo pluviômetro na estação meteorológica da 

URA. Este pluviômetro, do tipo Ville de Paris foi dedicado exclusivamente ao 

monitoramento complementar de parâmetros químicos, físico-químicos e isotópicos. A 

frequência de amostragem é mensal, condicionada pelo regime de chuvas. Devido a um 

erro de procedimento as amostras de água de chuva de março a junho de 2012 foram 

misturadas, resultando em uma única amostra (composta).  

Para evitar perdas devido à evaporação e adsorção das espécies químicas na 

parede do frasco, essas amostras, durante a fase de coleta, são armazenadas em frascos 

de polietileno de alta densidade, com um filme de óleo mineral. Este sistema é 

acondicionado em uma caixa térmica enterrada no solo (Figura 14). As amostras são 

coletadas sempre no 1º dia do mês e armazenadas na geladeira para preservação até a 

análise química.  
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Fonte: IRD/CNEN, 2014 

Figura 14: Sistema para preservação das amostras de água de chuva 

 

Os parâmetros físico-químicos, pH e condutividade foram medidos pela INB no 

laboratório de química da URA, logo após a coleta. O pH foi medido usando pHmetro 

de bancada modelo DM2 da marca Digimed, através de um eletrodo de vidro 

previamente calibrado com solução padrão de pH 4,01 e 6,86. A condutividade elétrica 

foi medida com o condutivímetro de bancada modelo DM32 da marca Digimed, 

previamente calibrado com solução padrão de 146,9 µs/cm de condutividade. 

As amostras de água de chuva foram analisadas pelo laboratório LabÁguas da 

PUC-Rio. Os cátions Na
+
, K

+
, Ca

2+
 e Mg

2+
 e os ânions F

-
, Cl

-
, Br

-
, NO3

-
 e SO4

2-
 foram 

determinados por Cromatografia de Íons, enquanto que os elementos menores e traços 

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Sc, Sn, Sr, Fe, Li, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, 

SiO2, Ti, W, U, V e Zn foram determinados por Espectrometria de Massa com Plasma 

acoplado Indutivamente (ICP-MS).  

 

4.2.3. Dados hidrogeoquímicos 

Visando a caracterização ambiental da região antes da implantação da instalação 

foi conduzido pela INB de 1989 a 1999 um Programa de Monitoramento Ambiental 

Pré-Operacional (PMAPO). Além de caracterizar as linhas de base (“background”) e as 

variações sazonais da dose de radiação e da concentração de radionuclídeos nos 

diversos compartimentos ambientais, este programa visava à avaliação dos 
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procedimentos adotados, fornecendo uma base sólida para a estruturação do Programa 

de Monitoramento Ambiental Operacional (PMAO).  

O PMAPO foi estabelecido levando em consideração as diferentes vias de 

exposição e os radionuclídeos naturais da série do 
238

U e 
232

Th usualmente encontrados 

em efluentes líquidos e gasosos liberados por instalações de mineração e 

beneficiamento de urânio.  

A rede de monitoramento de água subterrânea prevista no PMAPO foi 

estabelecida com base nos diferentes usos, incluindo a abertura de 20 poços. Desse 

montante apenas 9 poços estão localizados na área da BEC.A  frequência de 

amostragem era quadrimestral e foram analisados radionuclídeos (U-nat, Th-nat, 
226

Ra, 

228
Ra, 

210
Pb, 

40
K),  elementos estáveis (K, Mg, Ca, Ba, Mo, Mn, Fe, Al, SiO2, PO4, SO4, 

F, Cl, NO2, NO3, NH3) e parâmetros físico-químicos (pH, alcalinidade, condutividade 

elétrica, cor, dureza, turbidez). No entanto, nem todos esses parâmetros foram 

analisados para todos os poços e nem sempre a frequência de amostragem quadrimestral 

foi obedecida. A Tabela 7 mostra o tipo de monitoramento feito por cada poço e a 

Figura 15 mostra a localização desses poços. 

Tabela 7: Monitoramento por poço (Pré-operacional) 

ID Localização UTMN UTME OBS 

Monitoramento 

Radionuclídeos 
Físico- 

químicos 
Químico 

LR022 (atual PC02) Faz. Mangabeira 8470242 793036 BEC s s n 

LR023 (atual PC01) URA (Cava da Mina) 8469000 792500 BEC s n n 

LR275 URA (Dep. Rejeitos) 8469100 793200 BEC s s n 

LR276 URA (Dep.Rejeitos) 8469100 793200 BEC s s s 

LR277 URA (Dep. Rejeitos) 8469000 792800 BEC s s n 

LR278 URA (Dep. Rejeitos) 8469300 792800 BEC s s n 

LR279 URA (Dep.Rejeitos) 8469200 792300 BEC s s n 

LR280 URA (Dep. Rejeitos) 8469000 791800 BEC s s n 

LR211 Faz. Gameleira 8468700 789300 BEC s s s 

LR001 Distr. Maniaçú 8467500 782300 Fora da BEC s s s 

LR002 Distr. Maniaçú 8468000 782300 Fora da BEC s s n 

LR007 

Comunidade de Lagoa 

Grande 8457300 789300 Fora da BEC n s n 

LR026 Faz. Quebradas 8463450 792500 Fora da BEC n s s 

LR042 Faz. Juazeiro 8465100 797700 Fora da BEC s s n 

LR043 Distr. São Timóteo 8467500 806300 Fora da BEC n s n 

LR044 Distr. Lagoa Real 8446500 808000 Fora da BEC n s n 

LR045 L. Tamboril 8457000 810200 Fora da BEC n s n 

LR047 Faz. Gbarreguda 8471300 785300 Fora da BEC n s n 

LR213 Dist. São Timóteo 8467300 806000 Fora da BEC s s s 

LR265 Faz. Quessengue 8465550 796850 Fora da BEC s s s 

s-sim; n-não 
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Fonte: IRD/CNEN, 2014 

Figura 15: Poços de monitoramento do Pré-operacional (LRs) 

 

A partir de 2000 inicia-se o Programa de Monitoramento Ambiental Operacional 

(PMAO) conduzido pela INB. Este programa engloba o Programa de Monitoramento de 

Águas Subterrâneas (PMAS), específico para avaliar a qualidade deste compartimento 

ambiental. O PMAS definiu 3 grupos para amostragem constituídos, respectivamente, 

pelo grupo l – G1, que corresponde ao abastecimento das comunidades circunvizinhas 

ao empreendimento, o grupo Il – G2, caracterizado pelo abastecimento das atividades 

mínero-industriais (URA) e o grupo lIl – G3, relacionado ao monitoramento da 

qualidade da água. A água desses poços é monitorada para os mesmos parâmetros do 

PMAPO, tendo a maioria dos poços frequência quadrimestral de amostragem. A 

distribuição dos poços por grupos pode ser observada na Tabela 8. 

  
Tabela 8: Distribuição dos poços por grupo 

Poços 

Grupo I Grupo II Grupo III 

LR 002 PC 03 LR 022 

LR 042 PC 05 LR 023 

LR 043 PC 09 LR 211 

LR 044 PC 10 LR 275 
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CONT. Tabela 8: Distribuição dos poços por grupo 

Poços 

Grupo I Grupo II Grupo III 

LR 044 PC 10 LR 275 

LR 211A PC 12 LR 276 

LR 213                      

(atual LR 213A) 
PC 13 LR 277 

LR 265 PC 16 LR 278 

PC 105 PC 17 LR 279 

PC137 PC 20 LR 280 

 LR 001 PC 21 PC 01 

PC 43 PC 23 PC 02 

- PC 24 PC 113 

- PC 29 PC 18 

- PC 31 PC 68 

- PC 32 - 

- PC 33 - 

- PC 34 - 

- PC 35 - 

- PC 36 - 

- PC 37 - 

- PC 38 - 
Grupo I- abastecimento da comunidade;  

Grupo II- abastecimento URA;  

Grupo III- Monitoramento ambiental 

 

Dos 46 poços que compõem o PMAO da INB, 43 poços estão localizados dentro 

da BEC como mostrado na Figura 16. 
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Figura 16: Poços do Programa de Monitoramento (pré-operacional e operacional) 

 

Os dados secundários desde o pré-operacional (1989) até 2008 foram 

organizados em uma planilha no Microsoft Excel para compor o banco de dados 

utilizado nesta dissertação. Nesses 20 anos de monitoramento foram coletadas 1549 

amostras, dessas amostras somente 544 amostras foram analisadas para radionuclídeos, 

e apenas 428 amostras apresentaram análise completa para cátions (Na
+
, K

+
, Mg

2+
, 

Ca
2+

) e ânions (HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, NO3

-
) maiores. Dentre os cátions e ânions com maior 

ausência nas determinações destacam-se o Na
+
 (com 309 valores faltantes) e o HCO3

-
 

(com 350 valores faltantes). 

Para as amostras que não apresentavam concentrações de HCO3
-
 (bicarbonato) e 

CO3
2-

 (carbonato) medidas, seus valores foram estimados através da alcalinidade e pH, 

utilizando a fórmula mostrada a seguir (Deutsch, 1997): 
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Para o Bicarbonato: 

HCO3
- 
(mg/L)= alcalinidade (mg/L CaCO3) x 61 

1 + 2 x 10
-10,3  

x 50 

            10
-pH 

    

 

Para o Carbonato: 

CO3
-2 

(mg/L)= alcalinidade (mg/L CaCO3) x 60 

2 + ( 10
-pH

)    x 50 

        10
-10,3 

    

 

 

4.3. Análise dos dados 

4.3.1. Análise de consistência (dados secundários) 

Vários critérios podem ser utilizados para avaliar a consistência dos dados 

químicos, tais como a soma das concentrações dos constituintes para cálculo de sólidos 

totais dissolvidos ou o balanço de carga (Eaton et al., 2005; Rocha, 2008). O critério 

escolhido dependerá de vários fatores como concentração das espécies dissolvidas, 

presença de colóides e material particulado, etc. Para esta dissertação, utilizou-se como 

critério de avaliação de consistência o cálculo do coeficiente de erro dos resultados das 

análises químicas, estimado através do erro do balanço iônico, tendo como base que 

numa análise química completa, a concentração total de cátions deve ser 

aproximadamente igual à de ânions. 

Adotou-se no presente estudo o valor de erro do balanço iônico igual a 10% 

como valor máximo de erro para que a análise fosse considerada admissível, com 

exceção da água de chuva. As principais causas dos valores de erro do balanço iônico 

ser maior que 10 podem ser atribuídas dentre outros fatores as análises incompletas, 

erros analíticos e erros de cálculos, preservação inadequada das amostras e tempo de 

armazenamento. 

Para o cálculo do erro do balanço iônico foi utilizada a fórmula a seguir (Appelo 

& Postma, 2005):  
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O banco de dados utilizados para esta análise incluiu 428 amostras, no qual se 

tinha determinações suficientes para realizar o cálculo do balanço iônico, referentes as 

amostras coletadas desde o pré-operacional até 2008. Deste montante, 164 (38,3%) 

amostras apresentaram um erro percentual superior a 10% e, por conseguinte não foram 

consideradas neste estudo. A Tabela 9 mostra a quantidade de amostras (em %) 

distribuída por diferentes classes de erros do balanço iônico. 

Das 264 amostras que apresentaram erro de balanço iônico menor que 10%, 

somente 202 amostras (20 poços) foram consideradas por se localizarem dentro da área 

da BEC. Representando as amostras obtidas no período de 2003 a 2008, pois as 

amostras coletadas de 1989 a 2002 não atenderam ao critério de consistência 

estabelecido (e<10%). A localização dos poços que atenderam ao critério de 

consistência é mostrada na Figura 17. 

Tabela 9: Número de Amostras/Porcentagem em relação ao Erro do Balanço Iônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erro do Balanço 

Iônico 

Amostras em classe de erros/ 

total de amostras 
% Erro 

<5% 175/428 40,89 

>5% e <10% 89/428 20,79 

>11% e <20% 76/428 17,76 

>20% 88/428 20,56 
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Figura 17: Localização dos poços que atenderam ao critério de consistência (e<10%) 

 

4.3.2. Análise Estatística 

Com a finalidade descrever e resumir, no conjunto de dados secundários 

(e<10%) composto por 20 poços correspondente a 202 amostras foi utilizado análise 

estatística descritiva. Realizou-se a análise de tendência central através de mediana, 

medidas de dispersão como desvio padrão assim como a descrição de valores máximos 

e mínimos do conjunto de dados com o auxílio do Microsoft Excel.    

Todavia, para os elementos traços e radionuclídeos foi feita uma análise 

estatística considerando a concentração do elemento sem limite de detecção, com o 

limite de detecção e com metade do limite de detecção, como a diferença entre a 

concentração foi de baixa significância optou-se por utilizar sem o limite de detecção. 

UTM: SAD_1969 
          Fuso: 23 S 
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4.3.3. Levantamento de dados primários 

O PMAS conduzido pela INB não monitora todos os parâmetros físico-químicos 

de interesse nas análises hidrogeoquímicas como o potencial oxi-redox (Eh) e 

temperatura. Esses parâmetros sãode grande importância na modelagem e avaliação 

hidrogeoquímica, assim como a condutividade elétrica que é monitorada de forma 

descontínua pelo operador. Desta forma, esses parâmetros foram medidos para 

complementar o banco de dados usados nesta dissertação. Esses parâmetros foram 

monitorados durante as campanhas de campo do projeto BRA7010. 

Os parâmetros físico-químicos (potencial oxi-redox - Eh, temperatura, 

condutividade elétrica e pH) foram medidos em campo utilizando uma sonda 

multiparamétrica, modelo Manta 2, do fabricante Eureka. O pH e o potencial redox 

foram medidos através da diferença de potencial entre o eletrodo específico (vidro para 

pH e platina para o Eh) e o eletrodo de referência. A função do eletrodo de referência 

foi fornecer um potencial de referência estável e completar o circuito elétrico durante as 

medições com eletrodos de pH ou eletrodos redox.  A sonda da Eureka utiliza quatro 

elétrodos de grafite para determinar a condutividade da água, sendo esta corrigida e 

reportada para a temperatura de 25
o
C. A temperatura foi medida através de um resistor 

elétrico (termistor) cuja resistência muda previsivelmente com a temperatura. Este 

sensor é protegido por um tubo de aço inoxidável. Os termistores são muito estáveis 

com o tempo e, por isso eles não foram calibrados. 

A sonda multiparamétrica foi calibrada (para pH, Eh e condutividade) 

diariamente antes da saída a campo. A estratégia adotada na definição dos pontos de 

amostragem buscava cobrir o maior número de poços possíveis com medições feitas das 

áreas menos mineralizadas para áreas mais mineralizadas, de forma a minimizar 

contaminação cruzada (ou efeito memória). Em algumas situações foi necessária a 

realização de duas calibrações diárias. Além do processo de calibração os eletrodos da 

sonda foram limpos, pelo menos uma vez ao dia com detergente neutro, visando renovar 

a superfície da célula ativa dos eletrodos.  
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4.3.4. Caracterização Hidroquímica 

A caracterização e evolução das águas subterrâneas da BEC foram realizadas 

com base nos íons maiores através da aplicação de diagramas hidroquímicos (Piper, 

Dispersão, Stiff, Gibbs e Schoeller). Os diagramas hidroquímicos são representações 

gráficas que mostram as características químicas dos cátions e ânions dominantes de 

uma água, facilitando a sua classificação (Litaor et al., 2010). Para retratar as fácies 

hidroquímicas das amostras, e consequentemente os tipos de água foi utilizado o 

software Aquachem (Aqueous Geochemical Data Analysis and Plotting, versão 4.0, da 

Waterloo Hydrogeologic). 

Os principais processos geoquímicos que controlam a composição química da 

água subterrânea foram apresentados através de diagramas de dispersão  usando o 

software Microsoft Excel. 

4.3.4.1. Diagrama de Piper 

 

Os diagramas de Piper ou diagramas trilineares são diagramas hidroquímicos, 

que permitem a classificação, comparação e representação gráfica da composição 

química de diferentes tipos de água quanto aos cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+ 

+ K
+
) e ânions 

(HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
) dominantes. Para uma melhor caracterização do tipo de água da 

BEC foram elaborados diagramas de Piper por sub-bacias, além da projeção de um 

diagrama geral para toda BEC. Diagrama de barra, com a frequência (em %) nas 

ordenadas e o tipo de água nas abscissas foi produzido para facilitar a identificação dos 

diferentes tipos de água. 

 

4.3.1.2. Diagrama de Schoeller 

Os diagramas de Schoeller permitem representar várias amostras em um mesmo 

diagrama, de modo que possam ser comparadas. Neste tipo de diagrama a concentração 

dos diferentes íons (em mg/L ou meq/L) é representada em uma escala semi-

logarítmica. É um diagrama apropriado para estudar evoluções temporais da água em 

um ponto e as variações da composição química em amostras coletadas em locais 

diferentes. Na área da BEC foram elaborados diagramas de Schoeller para cada poço 

por sub-bacia. Os diagramas foramanálisados em sequência seguindo a direção 

potencial do fluxo de água subterrânea. 
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4.3.1.3. Diagramas de Stiff 

Os diagramas de Stiff ou diagramas poligonais permitem avaliar visualmente as 

relações entre cátions e ânions de uma amostra, assim como a forma do polígono 

permite identificar o tipo de água analisado. Este tipo de diagrama é construido a partir 

de quatro eixos horizontais paralelos, que se estendemnas duas direções de um eixo 

central vertical. As concentrações de cátions são traçados em meq/L à esquerda do 

eixocentral, enquanto que as concentrações de ânions (em meq/L) são representadas no 

lado direito. Os pontos são conectados formando polígonos irregulares que representam 

o tipo de água analisado. A principal limitação deste tipo de diagrama é que ele só 

possibilita a análise única, isto é, por amostra e, não o conjunto delas. De forma a 

representar as mudanças na composição química das águas subterrâneas na área da BEC 

foram construídos digramas de Stiff ao longo das linhas de fluxo e plotados em mapa. 

Para identificação da evolução geoquímica foram selecionados os anos de 2003 e 2005, 

sendo que 95% dos diagramas correspondem ao ano de 2005, porém na ausência de 

amostra analisadas para este ano, foi utilizado os dados de 2004 (estação seca). Essa 

escolha das amostras foi pautada no tipo de água predominante na maioria dos poços, na 

estação (seca ou chuvosa) e no ano.  

4.3.1.4. Diagrama de Dispersão 

Diagrama de dispersão (Scatterou espalhamento) é uma ferramenta que indica a 

existência, ou não, de relações entre variáveis de um processo e sua intensidade, 

representando duas ou mais variáveis uma em função da outra.Esse tipo de diagrama 

fornece uma representação visual simples e possibilita a interpretação de processos 

geoquímicos (Slacket al., 2013; Al-Bassam et al., 2014).  

 

4.4. Modelagem Geoquímica 

 

 O programa computacional PHREEQC versão 3.02 do USGS foi usado para 

realizar a modelagem geoquímica inversa e os cálculos de especiação e índice de 

saturação. O PHREEQC é um software utilizado para simular uma variedade de reações 

geoquímicas e processos de transporte 1-D de contaminantes. O programa se baseia na 

química do equilíbrio termodinâmico de soluções aquosas que interagem com minerais, 

gases, soluções sólidas, e as superfícies de adsorção, mas também inclui a capacidade de 
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modelar reações cinéticas usando asequações de taxa (Parkhurst & Appelo, 1999). No 

entanto, nesta dissertação foram somente consideradas as reações em equilíbrio. Dentre 

os nove bancos de dados que o programa apresenta foi selecionadoo banco wateq4f.dat 

do código WATEQ4F, pois abrange os minerais (principalmente plagioclásio eurânio) 

de interesse da área de estudo.  

O Índice de Saturação (IS) para um dado mineral é definido como: 

 

Onde IAP é o produto da atividade iônica e Kps é o produto de solubilidade a 

uma dada temperatura (i.e., é a constante de equilíbrio termodinâmica ajustada para a 

temperatura de uma dada amostra). Os dados termodinâmicos utilizados foram àqueles 

contidos no banco de dados do PHREEQC. 

Para a realização dos cálculos da modelagem inversa, índice de saturação e 

especiação é necessário fornecer ao programa informações sobre a química das águas 

em poços selecionados ao longo da linha de fluxo e o grupo mineralógico que 

caracteriza o aquífero correspondente. Para fins da modelagem hidrogeoquímica foi 

realizado um recorte temporal de 2003 a 2005, com base nos diferentes tipos de água 

encontrados na BEC, buscando obter dados representativos da área de estudos.  

Para o cálculo da modelagem inversa foram escolhidos as fases minerais (albita, 

anortita, calcita, caulinita, NaX, CaX2 e uraninita) e selecionados  dois poços (primeiro 

e último) ao longo da linha de fluxo hipotética pertencente asdiferentes sub-bacias para 

a estação seca do ano de 2005. A estratégia adotada consiste em modelar as mudanças 

químicas que ocorrem com a água ao longo da linha de fluxo, buscando simular a 

gênese da composição química final da água subterrânea em diferentes pontos da BEC. 

A modelagem consiste na obtenção de um conjunto de transferências molares de 

minerais, gases e espécies necessárias para obtençãoda composição química de uma 

água observada em um ponto a jusante, a partir de uma água observada em um ponto a 

montante.  

Para a sub-baciaCachoeira foi realizada a simulaçãodo poço LR-211 (09/2005) 

como água inicial e do poço PC-20 (05/2005) como água final. Para a sub-bacia Vacas, 

a simulação foi feita com o poço PC-43 (05/2005) como água inicial e o poço PC-05 
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(05/2005)como água final. Na sub-bacia Engenho a simulação foi feita considerando o 

poço PC-29 (09/2005) como água inicial e o PC-34 (09/2005) como água final. Não foi 

realizada simulação para sub-bacia Mangabeira em virtude da ausência de poços com 

informação necessária sobre a química da água para realizar a simulação. 

Em virtude dos parâmetros temperatura e Eh não terem sido medidos na época 

da coleta das amostras (dados secundários provenientes do programa de monitoramento 

conduzido pelo operador), para fins de modelagem, esses parâmetros (temperatura e Eh) 

foram obtidos através de medidas de campo realizados durante as 1
a
 e 2

a 
campanhas do 

Projeto BRA7010. 

O pE (logaritmo da atividade eletrônica) foi calculado através do potencial redox 

(Eh) medido em campo usando a seguinte equação (Appelo & Postma, 2005): 

 

Eh= 2,303 RTpe 

F 

 

A composição química e os parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas 

usados como dados de entrada do modelo PHREEQC forampH, pE, Na, K, Mg, Ca, 

Mn, Fe, Ba, Cl SO4, CO3, NO2, F, Al, Si, P, NH4, NO3, U e temperatura. 

 

4.5. Avaliação da qualidade das águas 

A avaliação da qualidade das águas assim como seu monitoramento é 

fundamental para a gestão sustentável dos recursos hídricos.A água contém diversas 

espécies e substâncias provenientes do próprio ambiente natural ou introduzido a partir 

de atividades humanas, capazes de causar riscos à saúde humana. 

Vários parâmetros podem ser usados para caracterizar uma água. Em geral, esses 

parâmetros representam as características físicas, químicas e biológicas da água, 

podendo ser usados como indicadores da qualidade. Esses parâmetros se constituem em 

impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para um determinado 

uso. Os teores máximos constituem os padrões de qualidade, os quais são fixados por 

entidades públicas, com o objetivo de garantir que a água a ser utilizada para um 

determinado fim não venham a prejudicá-lo.  
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Os padrões de qualidade da água variam para cada tipo de uso. Assim, os 

padrões de potabilidade (água destinada ao abastecimento humano) são diferentes dos 

de balneabilidade (água para fins de recreação de contato primário), os quais, por sua 

vez, não são iguais aos estabelecidos para a água de irrigação ou destinada ao uso 

industrial.  

A qualidade das águas da BEC foi avaliada considerando os seguintes 

parâmetros indicadores da qualidade da água: alumínio, bário, manganês, cloreto, sódio, 

ferro, sulfato, nitrato, nitrito, fluoreto e radionuclídeos (U-natural, 
226

Ra, 
228

Ra, Th-

natural e 
210

Pb):  

A) Água destinada ao consumo humano,i.e., água potável destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal. Este tipo de água deve 

atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria N
o
 2914/2011 do 

Ministério da Saúde (tabela 10). 

 

Tabela 10: Classes de enquadramento da qualidade e potabilidade da água 

Parâmetro Unidade 
MS 2914 

Consumo Humano 

Alumínio mg/L 0,2 

Bário mg/L 0,7 

Manganês mg/L 0,1 

Cloreto mg/L 250 

Urânio mg/L 0,03 

Sódio mg/L 200 

Ferro mg/L 0,3 

Sulfato mg/L 250 

Nitrato mg/L 10 

Nitrito mg/L 1 

Fluoreto mg/L 1,5 

Zinco mg/L 5 
226

Ra Bq/L 1 
228

Ra Bq/L 0,1 

 

B) Água usada para o consumo humano contendo radionuclídeos.A Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (autoridade regulatória nuclear) não possui norma 

específica para tratar dos aspectos radiológicos associados à potabilidade da água. 

No entanto, dispõe de norma básica de proteção radiológica (CNEN, 2011), que na 

ausência de uma norma específica poderia ser utilizada, através de situações de 

intervenção decorrentes de exposições crônicas, uma vez que a ingestão sistemática 
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de água subterrânea contendo radionuclídeos implica neste tipo de exposição. 

Muito embora, na posição regulatória da CNEN (CNEN, 2005) que estabelece 

níveis de intervenção e de ação para situações de exposição crônica do público não 

prevê este tipo de exposição,i.e., ingestão de água contendo radionuclídeos. A 

CNEN estabelece como valor genérico de referência para uma ação de intervenção 

em situações de exposição crônica uma dose anual existente de 10 mSv, onde a 

estimativa ou medida de um valor de dose existente inferior ao valor genérico de 

referência normalmente não justifica ações de intervenção, e valores acimasempre 

demandam uma avaliação para a implementação de medidas de proteção ou de 

remediação.Essasnormas foram elaboradas levando em consideração os conceitos 

propostos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, em 1990 na sua 

publicação 60 (ICRP, 1990) e incorporado na Normas Básica de Segurança da 

Agencia Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1996). Esses conceitos foram 

revistos a luz de novas evidenciais científicas (ICRP, 2007) e novas recomendações 

foram estabelecidas (IAEA, 2011). As normas da CNEN estão em fase de revisão e 

em breve devem incorporar esses novos conceitos. Para fins deste estudo, optou-se 

por utilizar as novas recomendações feitas pela Agência Internacional de Energia 

Atômica, que estabelece um nível de referência de aproximadamente 1mSv/a para 

ingestão de água contendo radionuclídeos (IAEA, 2011). 

 

A avaliação da qualidade da água foi feita através da comparação entre os 

valores dos parâmetros medidos com aqueles estabelecidos nos regulamentos acima 

descritos.  

A dose de radiação devido à ingestão de água contendo radionuclídeosfoi 

calculada considerandotrês fatores básicos: a taxa anual de consumo de água (l/ano), a 

concentração dos radionuclídeos na água (Bq/L) e o fator de conversão de dose (Sv/Bq), 

conforme apresentado na equação abaixo, segundo metodologia proposta pela Agencia 

Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2001). 

 

Onde, 

Ding é a dose efetiva devido à ingestão de água (Sv/ano) 
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TIagua é a taxa de ingestão anual de água por um indivíduo (L/ano) 

C
j
agua é a concentração do radionuclídeoj na água potável (Bq/L) 

FCD
j
ing é o Fator de conversão de dose para ingestão do radionuclídeoj (Sv/Bq) 

 

Segundo Silva et al. (2014), o valor de consumo de água utilizado na equação 

acima deve incluir o consumo de água potável ingerida diretamente e indiretamente 

através do preparo de bebidas e adicionadas no preparo de comidas (refrescos, mates, 

café, chá, sopas, etc). Considerando que não existe um levantamento na área da BEC 

sobre o real consumo de água, adotou-se no cálculo da dose para um ser humano adulto, 

uma taxa de consumo de água conservativa de 2 l/dia, conforme recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 5.1. Dados hidrogeológicos 

 

5.1.1. Geologia dos poços 

De acordo com informações pré-existentes presentes em relatórios e históricos 

elaborados pelo operador, é possível identificar um sistema aquífero associado às rochas 

gnáissicas e graníticas encontradas na área da BEC. As camadas superficiais de solos 

alterados (coluvionar e residual), ou depósitos aluvionares, não podem ser consideradas 

uma unidade aquífera, funcionando como áreas de recarga para as unidades inferiores.  

Baseado no mapeamento geológico realizado durante o Estudo de Impacto 

Ambiental (INB, 2004; INB, 2007; INB, 1997A; INB, 1997B) e no monitoramento 

conduzido pela INB (INB, 2004; INB, 2007), dos 83 poços tubulares abertos na BEC, 

61 poços apresentam água e 22 poços estão secos. Desses 61 poços com água, somente 

em 3 poços (4,9%) as águas subterrâneas não estão associadas a zona de fraturas. Os 

poços com água estão distribuídos nas seguintes litologias: gnaisse (55,7%), granito 

(26,2%), gnaisse-diabásio (6,6%), granito-diabásio (1,6%), gnaisse-quartzo, gnaisse-

anfibólio ou gnaisse-granito (6,5%), anfibolito (1,6%) e sem perfil geológico (1,6%). 

Esses dados mostram que a litologia com maior favorabilidade à presença de água é o 

gnaisse. Com relação ao sistema de fraturas, observa-se que em geral as maiores 

concentrações de fraturas são observadas em poços localizados na sub-bacia do riacho 

Vacas, próximo a intrusão do dique de diabásio (PC-24, PC-34, PC-43), a exceção do 

PC-113 localizado na sub-bacia do córrego Cachoeira, na direção do falhamento 

tectônico principal.  

Com relação aos poços rasos (denominados de LR) pouca informação existe, 

não sendo possível avaliar em detalhes o perfil litológico do poço nem a quantidade de 

fraturas. A geologia adotada para esses poços foi baseada no mapeamento geológico 

realizado pelo operador no ano de 2010 e pode ser vista na Tabela 6. 

Dos 20 poços (tubulares e rasos) considerados neste estudo 75% encontram-se 

localizados em rochas gnáissicas e 25% em rochas graníticas. 
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Os poços apresentam variada produtividade assim como múltiplos usos, com 

utilização para abastecimento da indústria em 45% dos poços, monitoramento ambiental 

em 40% dos poços e 15% dos poços destinados à comunidade (ver Tabela 7). 

 

5.1.2. Nível d’água subterrânea 

 

No caso da BEC a cota altimétrica da água subterrânea é fortemente 

correlacionada com a cota topográfica do terreno. Desta forma, os valores de nível 

d’água subterrânea nas áreas da BEC onde esta variável é desconhecida foram obtidos 

através da equação: 

y = 1,030x – 34,40 

onde, 

y= cota do nível d’água subterrânea (metros); 

x = cota topográfica do terreno (metros). 

É possível observar através do coeficiente de correlação, neste caso R² = 0,954, a 

elevada correspondência entre as variáveis (figura 18). 

 

Figura 18: Diagrama de Dispersão  
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O mapa potenciométrico para toda área da BEC obtido através de dados 

fornecidos pela INB e estimados (Anexo I) pode ser visto na Figura 19. As cotas 

altimétricas variaram de 775,0 m a 967,0 m e carga hidráulica de 756,2m a 961,6m.  

É possível observar no mapa potenciométrico (Figura 19) uma concentração das 

linhas de contorno nas cargas hidráulicas entre 915m e 875m (Córrego Cachoeira) e 

875m e 835m (Córrego Mangabeira). 

O fluxo de água subterrânea acompanha a topografia do terreno com sentido 

geral de oeste para leste. O fluxo da água subterrânea ocorre das áreas de maior carga 

para as áreas de menor carga. Desta forma, as setas destacadas no mapa potenciométrico 

indicam um fluxo de águas subterrâneas do Córrego Mangabeira, Engenho e Cachoeira 

para a sub-bacia Vacas. 

 

 

 

 

5.2. Influência da Precipitação na Composição Química da Água 

Subterrânea 

 

Considerando que nem toda a água de chuva que atinge a superfície do terreno 

produz recarga da zona saturada, buscou-se avaliar a influência da precipitação (eventos 

de chuva) e do pH na concentração dos constituintes maiores da água subterrânea ao 

 Figura 19a: Mapa potenciométrico (vetorial) da área de 

estudo 

 

 

 Figura 19b: Mapa potenciométrico da área de estudo 

com a hidrografia 
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longo do tempo (desde janeiro/2003 a julho/2008). As variações e correlações entre a 

precipitação (mm), o pH e a concentração dos íons maiores (mg/L) podem ser 

observados por sub-bacias Cachoeira (a montante e a jusante da cava da mina), 

Mangabeira, Vacas e Engenho, através das Figuras 20, 21, 22 e 23, respectivamente. 

A água de chuva é caracterizada como uma entrada hidrológica primária. Zonas 

áridas e semiáridas são em geral caracterizadas pela distribuição espacial irregular e alta 

variabilidade temporal das chuvas, onde a precipitação é menor do que a 

evapotranspiração potencial. Desta forma, as relações entre infiltração e recarga de 

águas subterrâneas dependerá das propriedades do material em subsuperfície, das 

condições de umidade antecedentes do solo, e da duração e intensidade da precipitação. 

Como resultado dos processos que ocorrem na zona não-saturada, sais podem ser 

acumulados no solo e a composição das águas subterrâneas pode ser influenciada pela 

evaporação e transpiração devido à retirada de água do sistema, propiciando o acumulo 

de sais residuais (Mathias & Wheater, 2010; Wheater, 2010).  

Durante a estação seca, a composição das águas de chuva é influenciada pelo 

acúmulo de partículas sólidas e aerossóis em suspensão na atmosfera. Além disso, 

devido à intensificação da evaporação e evapotranspiração, que é caracterizada pela 

interação solo-planta-atmosfera, pode ocorrer um aumento na concentração dos sais, 

que por sua vez, podem ser lixiviados para o sistema aquífero subjacente. 

A influência da precipitação e do pH na concentração dos íons maiores 

mostradas nas Figuras 20, 21, 22 e 23 não é tão evidente. O pH pouco varia tanto para o 

mesmo poço quanto em relação aos demais poços. O único poço que apresenta maior 

variabilidade nos valores de pH foi o poço raso LR-211, onde se observa o menor valor 

de pH (4,07) e elevadas concentrações de  Na e Cl, sugerindo influência da  água de 

chuva. Além do LR-276, que apresenta um aumento nas concentrações da maioria dos 

íons, com exceção da concentração de potássio. Os demais poços apresentaram baixa 

variabilidade. 

Dentre os diferentes eventos de precipitação, somente a chuva referente a 

janeiro/2004 (com intensidade de 332,3 mm) parece ser capaz de alterar as 

concentrações de alguns desses elementos químicos. Em geral observa-se uma 

tendência de decréscimo nas concentrações de Cl e Na, indicando processos de diluição 

ao longo da zona não-saturada. 
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O HCO3
-
 poderia ser um bom indicador dos processos que ocorrem na zona não-

saturada (aumento de sua concentração a partir da respiração de plantas, respiração dos 

micróbios nos processos de decomposição da matéria orgânica e em baixas 

concentrações, a lixiviação dos minerais intemperizados de calcita), já que o mesmo é 

formado preferencialmente por processos de dissolução do CO2 na região edáfica do 

solo. No entanto, não foi possível observar um padrão claro do HCO3
-
 nos poços 

estudados para o período de observação.  

As chuvas posteriores a jan/2004 (de menor intensidade), em geral não 

produzem grandes efeitos nas concentrações. As concentrações de K
+
, SO4

2-
 e Mg

2+
são 

relativamente baixas e não se alteram significativamente durante todo o período 

analisado. Esses elementos possuem baixo aporte pela a água de chuva (Anexo II) e 

limitado aporte pela dissolução dos minerais encontrados nas rochas graníticas e 

gnáissicas da área da BEC (ver Tabela 6). 

Em alguns poços (LR-211A, LR-280, PC-05, PC-18, PC-29, PC-113) observa-se 

preferencialmente uma tendência inversa na concentração de Ca
2+ 

e Na
+
, em geral com 

redução da concentração de Na
+ 

e aumento da concentração de Ca
2+

, indicando 

processos de troca iônica, como será discutido a seguir no item Processos Geoquímicos. 

Variações nas concentrações de elementos químicos causadas por flutuações sazonais 

são amplamente reportadas na literatura (Rajmohan e Elango, 2006; Négrel et al., 

2007). Em geral, durante o período chuvoso, após um longo período seco, ocorre a 

dissolução de sais precipitados durante o período de estiagem e a diluição dessas 

espécies através do escoamento (Cánovas et al., 2008).  
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Figura 20: Sub-bacia Cachoeira: Gráficos da concentração de íons maiores em meq/L e pH 

versus a precipitação no período de 2003 a 2008 
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Figura 20 (continuação): Sub-bacia Cachoeira - Gráficos da concentração de íons maiores em 

meq/L e pH versus a precipitação no período de 2003 a 2008 
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Figura 21: Sub-bacia Mangabeira - Gráficos da concentração de íons maiores em meq/L e pH 

versus a precipitação no período de 2003 a 2008 
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Figura 22: Sub-bacia Vacas - Gráficos da concentração de íons maiores em meq/L e pH versus 

a precipitação no período de 2003 a 2008 
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Figura 23: Sub-bacia Engenho - Gráficos da concentração de íons maiores em meq/L e pH 

versus a precipitação no período de 2003 a 2008 

 

5.3. Dados Hidrogeoquímicos 

 

Os resultados primários da caracterização química da água de chuva, para o 

período de 2012 a 2013 podem ser observados no Anexo II. O resumo estatístico da 

caracterização química dos íons maiores das águas subterrâneas da BEC, com base nos 

dados secundários de 2003 a 2008 pode ser observado Anexo III. O resumo estatístico 

dos dados secundários para íons menores e parâmetros físico-químicos e radionuclídeos 



105 

 

podem ser observados nos Anexos IV e V, respectivamente. Os resultados da 

caracterização química das águas subterrâneas e de chuva na área da BEC serão 

analisados a seguir discriminando os constituintes da água em elementos maiores, 

menores, radionuclídeos e pH. 

 

5.3.1. Análise dos Constituintes Químicos da Água Subterrânea 

5.3.1.1. Elementos maiores 

 

5.3.1.1.1. Sódio 

 

As concentrações de Na
+ 

nas águas de chuva apresentaram um valor mínimo de 

0,17 mg/L (chuva referente a janeiro/ 2013) e máximo 1,60 mg/L (chuva referente a 

agosto/2012), com valor mediano de 0,90 mg/L (Anexo II). As baixas concentrações de 

Na
+
 refletem os processos naturais que ocorrem na formação das chuvas.  

Nas águas subterrâneas, as concentrações de Na
+
 variaram entre 5,90 mg/L (LR-

211A) e 190,00 mg/L (LR-211), com valor mediano de 100,00 mg/L (Anexo III), i.e., 2 

ordens de magnitude superior ao valor mediano observado nas águas de chuva, 

sugerindo outra fonte de Na
+
 para água subterrânea.  

A grande variação observada nas concentrações de Na
+
 parece estar relacionada 

aos processos de troca iônica com o Ca
+2

. O Na
+
 é influenciado pelas condições físico-

químicas do meio e encontra-se facilmente adsorvido em argilas, o que possibilita ser 

trocado pelo Ca
+2

. Além do aporte da água de chuva, a origem desse elemento pode ser 

atribuída, em poços rasos, à lixiviação de minerais albíticos intemperizados, e em poços 

profundos, à dissolução de albita.  

5.3.1.1.2. Potássio 

 

O K
+
 aportado pela água de chuva apresenta baixas concentrações variando entre 

0,04 mg/L (chuva referente a janeiro/ 2013) e 2,30 mg/L (chuva referente a maio/ 

2013), apresentando valor mediano de 0,21 mg/L (Anexo II). 

Nas águas subterrâneas as concentrações de K
+ 

variam de 1,20 mg/L (LR-211) e 

120,00 mg/L (PC-18) (Anexo III), com valor mediano de 9,10 mg/ L. 
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As baixas concentrações de K
+
 observadas, em geral inferiores as concentrações 

de Na
+
, podem ser explicadas em função do K

+
 proveniente da água de chuva e da 

dissolução de minerais como microclina e ortoclásio tenderem a se fixar mais 

fortemente nas argilas, não estando disponíveis para processos de troca catiônica. Desta 

forma, conforme sugerido por Scislewski (2004), as concentrações de potássio na área 

devem ser controladas pela precipitação de argilominerais e/ou dissolução de diferentes 

minerais potássicos. 

5.3.1.1.3. Cálcio 

 

O Ca
+2

 é um elemento frequentemente presente na água de chuva. Na área da 

BEC as concentrações de Ca
+2 

variaram entre 0,15 mg/L (chuva referente a janeiro/ 

2013) e 2,80mg/L (chuva referente a julho/2012), com concentração mediana de 0,68 

mg/L, superior (75%) à concentração do Na
+ 

(Anexo II).  

Nas águas subterrâneas, a menor concentração observada de Ca
+2

 foi de 7,60 

mg/L (LR-211A) e a maior de 180,00 mg/L (PC-113) (Anexo III). Esses valores são 

pelo menos uma ordem de grandeza superiores aqueles encontrados na água de chuva, 

sugerindo uma outra fonte para este elemento. O Ca
+2

 é um elemento químico 

amplamente distribuído nos minerais que compõem as rochas graníticas e gnáissicas, 

como o grupo dos plagioclásios. No caso da BEC foram identificados nos plagioclásios 

presentes nas rochas do Complexo Lagoa Real teores de anortita entre 2 a 8%, enquanto 

que em oligoclásio-epidotos esse teor varia de 14 a 21% (Cruz et al., 2008), além do 

aporte da Ca
+2

 a partir da calcita (mineral acessório) em baixas concentrações. 

Devido às características geológicas do terreno da BEC, isto é, rochas ígneas e 

metamórficas assim como o tipo de solo encontrado, areno-argilosos, provavelmente o 

principal mecanismo de controle das concentrações de Ca
+2

 nas águas subterrâneas é o 

processo de troca iônica (preferencialmente com o Na
+
). No entanto, os processos de 

dissolução do CO2 edáfico que ocorrem na zona não saturada, envolvendo condições de 

equilíbrio entre pH, pCO2,HCO3
-
 e CO3

-2
 são também considerados como fator limitante 

da concentração do cálcio. Os principais processos responsáveis pela composição 

química das águas subterrâneas da BEC serão discutidos no item Processos 

geoquímicos deste capítulo. 
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5.3.1.1.4. Magnésio 

 

 A água de chuva apresenta baixas concentrações de Mg
+2

, variando em uma 

faixa de 0,04 mg/L a 0,58 mg/L, com valor mediano de 0,14 mg/L (Anexo II). 

 A concentração mediana de Mg
+2

 observada nas águas subterrâneas foi de 7,00 

mg/L, atingindo concentrações de até 19,00 mg/L no poço PC-113(Anexo III), duas 

ordens de grandeza superior a concentração máxima observada na água de chuva.  

Uma vez que na área da BEC não foram mapeadas rochas dolomíticas ou 

evaporíticas, a gênese desse elemento pode ser atribuída à dissolução de silicatos ferro-

magnesianos como a biotita, o anfibólio e o piroxênio, que possuem magnésio em 

baixas concentrações. 

5.3.1.1.5. Bicarbonato 

 

A presença desse íon nas águas subterrâneas é atribuída principalmente à 

dissolução de CO2 atmosférico na zona edáfica e, secundariamente, à hidrólise de 

silicatos (processo extremamente lento), uma vez que na área da BEC as rochas 

carbonáticas não são expressivas. Devido ao pH encontrado nas águas subterrâneas da 

BEC esta é a principal espécie de carbono dissolvido. 

As concentrações de HCO3
-
 nas águas subterrâneas variam de13,00 mg/L (LR-

211) a 450,00 mg/L (PC-24), com valor mediano de 270,00mg/L (Anexo III). 

As concentrações de HCO3
-
 medidas de nos poços rasos LR-211 e LR-211A são 

uma ordem de grandeza inferiores aos valores medidos deste ânion nos demais poços da 

BEC. Uma possível explicação para os baixos valores encontrados é a diluição da água 

subterrânea pela água de chuva, decorrente da precipitação direta da chuva pela boca do 

poço, que possui grande diâmetro e nenhuma proteção, ou mesmo através do transbordo 

do escoamento superficial para dentro do poço, que segundo relato dos moradores locais 

pode acontecer durante chuvas intensas, uma vez que a boca do poço situa-se a 34 cm 

acima da superfície do solo.  

5.3.1.1.6. Cloreto 

 

A água de chuva parece ser a principal fonte de cloreto para o sistema hídrico da 

BEC, uma vez que na região não foram mapeadas rochas evaporíticas, e a concentração 
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de cloretos nos minerais que compõem as rochas graníticas e gnáissicas da área de 

estudos são limitadas.  

As concentrações de Cl
-
 nas águas de chuva variaram de 0,17 mg/L a 3,00 mg/L, 

com valor mediano de 1,00 mg/L (Anexo II), típico de águas de chuva continentais 

(Warneck, 2000). 

As concentrações de Cl
-
 nas águas subterrâneas indicam valores entre 0,70 mg/L 

(LR-211A) a 500,00 mg/L (LR-276), com valor mediano de 130,00 mg/L(Anexo III). 

Diferente dos demais poços, a elevada concentração de Cl
-
 no poço LR-276, não 

decorre somente de processos naturais; devido à sua localização, este poço pode estar 

recebendo contribuição do depósito de rejeitos, uma vez que o cloreto é adicionado no 

processo industrial e parte deste material é disposto neste depósito.  

5.3.1.1.7. Sulfato 

 

A concentração de SO4
-2 

na água de chuva depende dentre outros fatores da 

disponibilidade e incorporação de gases atmosféricos nas nuvens que irão formar as 

chuvas. Na área da BEC em função da baixa atividade industrial (restrita às operações 

da URA), seriam esperadas baixas concentrações de sulfato nas águas de chuva. A 

concentração mediana de SO4
-2 

na água de chuva é de 0,62 mg/L, variando em uma 

faixa de 0,20 a 1,70mg/L(Anexo II).  

As concentrações de SO4
-2

 nas águas subterrâneas variam em uma faixa de 0,05 

mg/L (LR-211) a 143,20mg/L (PC-23), com valor mediano de 23,53 mg/L (Anexo III). 

A concentração de sulfato em águas naturais variam entre 2 e 80 mg/L, embora possam 

exceder 1.000 mg/L próximo a descargas industriais ou em regiões áridas onde minerais 

sulfatados tais como gesso estão presentes (Kimstach, 1996). A faixa de valores 

encontradas na área de estudos é compatível com as concentrações de SO4
-2

 comumente 

encontradas em águas doces. 

Como não foram mapeadas na área da BEC rochas evaporíticas (ex. gesso), que 

aportariam quantidades significativas de sulfato à água subterrânea, outras fontes de 

sulfato foram consideradas para suportar as concentrações observadas, como a 

decomposição de substâncias orgânicas e a oxidação de eventuais sulfetos presentes na 

composição das rochas graníticas encontradas na área. Outra possibilidade seria a 

utilização de defensivos agrícolas usados de forma limitada na BEC.  
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5.3.1.1.8. Nitrato 

 

As concentrações de NO3
-
 na água de chuva variaram de 0,06 mg/L  a 2,89 

mg/L, com valor mediano de 1,16 mg/L (Anexo II). Morales et al. (1998) observaram 

que em área rural as concentrações de nitrato em água de chuva variaram de 0,2 a 3,7 

mg/L e em área mais urbana esses valores encontram-se entre 0,2 e 9,2 mg/L. Os 

valores medidos na área da BEC encontram-se compatíveis com as concentrações 

naturais de nitrato em água de chuva.  

O nitrato pode ser encontrado de forma natural em águas subterrâneas a baixas 

concentrações variando na faixa de 0,1 a 10 mg/L (CETESB, 2007). Na área da BEC as 

concentrações de NO3
-
 variaram de 0,10 mg/L (LR-279) a 142,47 mg/L (PC-16), com 

valor mediano na faixa de 5,03 mg/L. Dos 20 poços analisados ( ver Anexo III), 7 poços 

(LR-276, LR-280, PC-16, PC-18, PC-21, PC-29, PC-113) apresentaram valores 

medianos acima de 10mg/L, indicando contaminação antrópica. Várias fontes 

antropogênicas de nitrato para as águas subterrâneas da BEC podem ser consideradas, 

dentre essas destacam-se utilização de fossas sépticas, o uso ainda restrito de 

fertilizantes e insumos nitrogenados e principalmente atividades pecuárias, prática 

intensiva e não pontual onde o gado é criado solto por toda a área da BEC.  

5.3.1.1.9. Sílica 

 

Os valores de sílica na água de chuva encontram-se abaixo de 2,10 mg/L (limite 

de detecção da técnica utilizada) (Anexo II). 

A concentração de sílica nas águas subterrâneas apresenta valor mediano de 

40,62 mg/L atingindo concentrações de até 119,80 mg/L (LR-211) (Anexo III). A sílica 

está presente em grande parte dos minerais que compõem a crosta terrestre. Day & 

Nightingale (1984) reportam concentrações de sílica acima de 60 mg/L em águas 

subterrâneas que drenam depósitos altamente silicatados (principalmente com a 

presença de minerais de feldspatos). Considerando as medianas dos poços e seus 

respectivos desvios-padrão, apenas o LR-211, LR-279, PC-10, PC-16 e PC-34 

apresentaram concentrações superior a 60 mg/L. Entretanto, segundo Custodio & 

Llamas (1976) águas naturais contém  entre 1 e 40 ppm, podendo chegar a 100 ppm, 

especialmente se são águas bicarbonatadas sódicas, enquadrando nesta concentração 
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95% dos poços da BEC e, 5% restante corresponde predominantemente à águas 

cloretadas sódicas.  

 

5.3.1.2. Elementos menores e traços 

 

5.3.1.2.1. Alumínio 

 

As concentrações de Al na água de chuva variaram de 0,002 a 0,11mg/L, com 

valor mediano de 0,015 mg/L, Os baixos valores encontrados representam a baixa 

concentração desses componentes nas partículas do ar atmosférico. 

As concentrações de Al nas águas subterrâneas da BEC apresentaram uma faixa 

de variação entre 0,05 mg/L e 1,15 mg/L, com valor mediano de 0,05 mg/L (Anexo IV). 

O aporte desse elemento para água subterrânea parece ser proveniente do 

intemperismo de minerais feldspáticos, como ortoclásio, anortita, albita e micas, 

presentes nas rochas da região. As concentrações de alumínio normalmente encontradas 

nas águas subterrâneas variam de 0,06 a 0,3 mg/L (Kabata-Pendias &Pendias, 1999). 

No entanto, para valores de pH abaixo de 5,0, a solubilidade desta espécie aumenta 

rapidamente,fazendo com que as concentrações de alumínio possam atingir valores 

acima de 5 mg/L (ATSDR , 2008). Essa correlação com o pH poderia explicar os altos 

valores medidos de Al no poço LR-211 (que apresenta baixos valores de pH).  

5.3.1.2.2. Bário 

 

Observa-se baixas concentrações de Ba
+2

 na água de chuva com valor mediano 

de 0,0056 mg/L (Anexo II).  

Nas águas subterrâneas as concentrações de Ba
+2 

variam na faixa entre 0,05 

mg/L e 7,08 mg/L (Anexo IV). O Ba
+2 

é um elemento com baixa expressão em águas 

subterrâneas, apresentando teores que variam entre 0,0007 a 0,9 mg/L (CETESB, 2007). 

Analisando os dados apresentados na Anexo IV é possível identificar que na 

região próximo as cabeceiras do Córrego da Cachoeira, onde se localizam os poços 

rasos LR-211 e LR-211A existe alguma anomalia de Ba
+2

, uma vez que as 

concentrações de Ba
+2

 nesta localidade (de 0,55 a 7,08 mg/L) são 1 ordem de grandeza 

superiores àquelas encontradas nas águas subterrâneas distribuídas por toda BEC, 
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incluindo poços localizados a jusantes desses LRs. Tal fato sugere a ocorrência de 

processos geoquímicos localizados e distintos, como processo de troca iônica com o 

Ca
+2

, o que aumentaria a concentração de Ba
+2

 e diminuiria a concentração de Ca
+2

. De 

fato, o poço LR-211A apresenta as menores concentrações de Ca
+2

 e uma das maiores 

concentrações de Ba
+2

. Outro fato que corrobora a hipótese de alguma anomalia nesta 

área é que o pH medido nas águas desses poços são os mais baixos encontrados por toda 

área da BEC, o que propiciaria a maior mobilidade deste elemento. Estudos mais 

detalhados nestas localidades devem ser realizados para elucidar a gênese das altas 

concentrações de Ba
+2

 encontradas.  

Vários minerais mapeados na área da BEC poderiam suportar as baixas 

concentrações observadas (a exceção dos LRs 211 e 211A), como a dissolução de 

aluminosilicatos (feldspatos e micas – reduzidas concentrações) e de barita que foi 

identificada como mineral acessório em lâminas de plagioclásio da área da mina da 

Cachoeira (Sobrinho et al., 1980). 

5.3.1.2.3. Ferro 

 

As concentrações de Fe
+2

 na água de chuva são baixas, em geral abaixo do limite 

de detecção de uma das técnicas (LD= 0,01 mg/L) (Anexo II).  

Os valores de concentração de Fe
+2

 encontrados nas águas subterrâneas também 

são baixos, com valores medianos de 0,05 mg/L, mesma ordem de grandeza ao 

encontrado na água de chuva. O valor máximo encontrado foi observado de forma 

pontual no poço PC-23 (45,70 mg/L). No entanto, a elevada incerteza associada a 

medida sugere problemas analíticos com essa determinação (Anexo IV).  

Vários minerais como a biotita, hornblenda e epidoto mapeados na área da BEC 

contém na Fe na sua composição e poderiam suportar as concentrações observadas nas 

águas dos poços. Chaves et al.(2010) identificaram Fe
+2

 e Fe
+3 

associados a biotita e 

somente Fe
+3

 vinculado ao epidoto na área da jazida da Cachoeira. Sobrinho et al. 

(1980), através da análise de lâminas de plagioclásio identificaram hornblenda e sua 

variedade ferrífera a ferrohastingsita.  

No entanto, o controle da variação da concentração de Fe nas águas subterrâneas 

depende de uma combinação de processos como condições oxiredução do meio, 

precipitação e dissolução de hidróxidos e formação de complexos com a matéria 



112 

 

orgânica. Em função da faixa de pH observada nas águas subterrâneas da BEC, espera-

se que a espécie dominante de Fe seja o íon ferroso (Fe
+2

). 

5.3.1.2.4. Fluoreto 

 

Os aerossóis marinhos, emissões vulcânicas e fontes antropogênicas (emissões 

industriais e uso de clorofluorcarbonos – CFCs) são as principais fontes de flúor para a 

água de chuva. Em geral, as concentrações de fluoreto na água de chuva são baixas e 

valores precisos são esparsos. Em áreas continentais o aporte de fluoreto para água 

subterrânea a partir da água de chuva deve ser menor ou igual a 0,0004mg/L (Farmer, 

2006). 

Na área da BEC, a concentração mediana de F
-
 observada na água de chuva foi 

de 0,02 mg/L, variando entre 0,02 e 0,27 mg/L (Anexo II). Os altos valores encontrados 

na BEC foram interpretados como maior aporte de F
- 
atmosférico, presumivelmente de 

origem antrópica, já que a influência de aerossóis marinhos é desprezível. Como na área 

da BEC a única fonte industrial é a URA, que não libera emissões fluoretadas, a 

contribuição de outras fontes mais distantes deve ser considerada. 

Nos poços são observadas concentrações de F
-
 entre 0,20 mg/L (LR-211A) e  

4,64 mg/L (PC-16), com valor mediano de 1,91 mg/L (Anexo IV). De fato, é reportado 

na literatura que sob condições de clima árido e semi-árido, a presença de rochas 

cristalinas (primariamente), o fluxo de água subterrânea e tempo de residência pode ter 

um impacto importante sobre concentrações de flúor, contribuindo para altas 

concentrações de F
- 
(Smedley et al., 2002). 

A origem do flúor na área da BEC pode ser atribuída à hidrólise dos minerais 

primários das rochas graníticas e gnáissicas, como a biotita e os anfibólios, onde o flúor 

substitui a hidroxila no reticulo cristalino desses minerais. Sob ação do intemperismo o 

flúor tende a ser liberado, se constituindo na principal fonte de F
-
 na água subterrânea. 

A fluorita (CaF2), principal mineral de flúor, que apresenta ocorrência limitada na área 

também pode contribuir para o aporte de F
-
 na água subterrânea. Stein et al. (1980) 

observou na área da BEC a presença de fluorita associada ao quartzo-microclina-

ferrohastingsita em albititos que foram formados a partir dos microclina gnaisses 

durante a paragênese pré-albitização. 
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5.3.1.2.5. Manganês 

 

O Mn na água de chuva decorre fundamentalmente da contribuição do 

intemperismo dos solos, já que o aporte antrópico (decorrentes de atividades industriais) 

não é uma realidade na área da BEC. Desta forma, as concentrações medianas de Mn 

observadas são baixas, da ordem de 0,02 mg/L (Anexo II).  

Nas águas subterrâneas, a concentração de Mn encontra-se na faixa entre 0,05 

mg/L (limite de detecção da técnica) e 5,75 mg/L(PC-23) e valor mediano de 0,24 mg/L 

(Anexo IV). 

O Mn é um elemento menor encontrado na água subterrânea, podendo se 

apresentar nos estados de oxidação Mn
+2

 (mais solúvel) e Mn
+4

 (menos solúvel). No 

caso da BEC (pH mediano de 6,78), a forma dominante de Mn é Mn
+2

. A fonte deste 

elemento está associada à dissolução de minerais como piroxênios, anfibólios, epidotos 

e granadas que apresentam percentagens variáveis de Mn (Forman, 1982). 

5.3.1.3. Características Físico-químicas 

 

5.3.1.3.1. pH 

 

O pH das águas de chuva (dados primários) apresenta baixa dispersão variando 

entre 4,84 e 5,79 (Anexo II). O valor mediano encontrado (5,36) é ligeiramente inferior 

ao pH natural da água de chuva (5,60), conferindo um caráter ligeiramente ácido para 

essas águas, de acordo com a classificação proposta por Cunha et. al. (2009). 

O pH observado nas águas subterrâneas na área da BEC, apresentam uma faixa 

de variação mais ampla, na qual o menor pH encontrado foi de 4,07 (LR-211) e o maior 

foi de 8,11  (PC-43), com valor mediano de 6,78. A maioria dos poços da BEC 

apresenta caráter levemente ácido a neutro (Anexo IV).  

O pH mediano obtido neste estudo encontra-se de acordo com o pH observado 

em estudos realizados por Carvalho et al. (2001) durante o período pré-operacional no 

ano de 1999 na área mineralizada (Figura 24) com variação entre 6,5 e 7,3.  
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Figura 24: Área de estudo considerada por Carvalho et. al (2001) para análise das águas 

subterrâneas 

Os menores valores de pH encontrados na área da BEC estão associados aos 

poços rasos (LR-211 e LR-211A). Esses poços, por serem pouco profundos e possuírem 

grande diâmetro de boca de poço, podem estar refletindo o caráter levemente ácido da 

água de chuva. 

Os poços mais profundos exibem um pH próximo à neutralidade, superior 

àqueles valores encontrados na água de chuva. Esse aumento do pH pode ser explicado 

pelos processos que ocorrem na zona não-saturada e também pelo intemperismo dos 

silicatos (mineral predominante na área de estudo), que, ao se dissolverem, consomem 

prótons aumentando gradativamente o pH dessas águas.  

Os silicatos podem ser considerados como fontes alcalinas em longo prazo e em 

condições ácidas, seus minerais se dissolvem com maior eficácia até condições 

próximas a neutralidade (Appelo & Postma, 2005). 

5.3.1.3.2. Potencial oxi-redox 

 

O Eh considerado para as amostras foram obtidos a partir de dados primários 

(2012/2013), e variaram entre 42 e 253 mV, com um valor mediano de 146 mV. A 

medida do Eh de uma água não fornece a informação sobre a capacidade redox do 
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sistema. Em geral, as medidas não são muito precisas porque assumem a hipótese do 

equilíbrio redox, que em muitos casos nunca é atingido. Desta forma, o Eh deve ser 

considerado como uma medida semi-quantitativa fornecendo uma idéia do potencial 

oxi-redox de um sistema. Valores típicos de Eh para água subterrânea variam de -200 a 

+100 (mV) (Sanders, 1998). As águas subterrâneas na área da BEC são 

caracterizadaspor serem predominantemente oxidante. Essa característica pode ser 

influenciada pela vegetação através da atividade fotossintética, contribuindo para maior 

incorporação de oxigênio às águas (Anexo IV). 

5.3.1.3.3. Total de Sólidos Dissolvidos 

 

O total de sólidos dissolvidos (TDS) é uma maneira de medir a salinidade de 

uma amostra, refletindo a quantidade de partículas dissolvidas e íons na água. Na área 

da BEC, o TDS nas águas subterrâneas variaram de 90,23 mg/L (LR-211A) a 1006,23 

mg/L (PC-24), com valor mediano de 659,12 mg/L (Anexo IV), indicando assim águas 

muito mineralizadas.  

A concentração de TDS em águas em contato com granito, areias silícicas, solos 

bem lixiviados ou outro material relativamente insolúvel costumam apresentar valores 

inferiores a 30 mg/L. Em áreas de rocha Pré-Cambriana, asconcentrações de TDS nas 

águas são geralmente menores do que 65mg/L (Rainwater & Thatcher, 1960). Segundo 

a classificação proposta pela Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) (Rhoades et al., 1992), as águas subterrâneas da BEC se enquadram em águas 

não salinas (TDS < 500 mg/L) a levemente salinas (500 < TDS > 1500 mg/L), 

sugerindo fluxos rápidos, com tempo de residência curto, no qual processos 

intempéricos não são tão acentuados. 

 De forma similar ao observado neste estudo, Carvalho et al. (2005) 

identificaram águas subterrâneas levemente salinas com concentrações inferiores a 800 

mg/L. 

5.3.1.4. Radionuclídeos 

 

Os radionuclídeos naturais de maior interesse para avaliação de impacto 

radiológico ambiental são os da série do decaimento radioativo do 
238

U e 
232

Th.A 

concentração dos radionuclídeos naturais nas águas subterrâneas está intimamente 

associada a distribuição dos radionuclídeos pais, e no caso da BEC a distribuição das 
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anomalias uraníferas. No entanto, há que se considerar que fatores geoquímicos também 

podem levar a uma concentraçãode um radionuclídeo em particular. 

5.3.1.4.1. Urânio e Tório 

 

As concentrações de urânio nas águas de chuva são baixas com valor mediano 

de 2,75x10
-4

 mg/L e estão na faixa de <2,00x10
-4

 a 3,71x10
-3

 mg/L(Anexo II). 

Nas águas subterrâneas as maiores concentrações de urânio e tório foram 

observadas em locais próximos à mineralização uranífera na sub-bacia Cachoeira. A 

anomalia localizada na sub-bacia Engenho parece não afetar a concentração dos 

radionuclídeos nas águas subterrâneas, uma vez que os poços analisados situam-se 

distantes da área de influência da anomalia. No caso dos poços analisados nesta 

dissertação, as maiores concentrações foram observadas nos poços da sub-bacia 

Cachoeira: LR-279 (que devido ao avanço da frente de lavra foi desestabilizado pela 

cava da mina) e o PC-01, ambos localizados próximos a anomalia AN-13 (jazida em 

exploração pela INB). No entanto, se avaliarmos a linha de fluxo hipotética neste 

segmento da sub-bacia Cachoeira:PC-18 localizado a montante da cava da mina 

(1,95x10
-2

mg/L-U/ 5,26x10
-2

Bq/L-Th) e os poços LR-279 (4,50x10
-1

mg/L-U/ 1,08x          

x10
-1

Bq/L-Th)→ PC-01 (2,11x10
-1

mg/L-U/ 9,45x10
-2

Bq/L-Th)→ LR-276 (2,52x10
-

3
mg/L-U/ 6,05x10

-2
Bq/L-Th)→ PC-113 (8,58x10

-3
mg/L-U/ 5,01x10

-2
Bq/L-Th)→ PC-

20 (5,02x10
-3

mg/L-U/ 5,08x10
-2

Bq/L-Th) localizados a jusante da cava da mina, 

observa-se que à medida que se distancia da área da anomalia as concentrações de 

urânio e tório caem a nível de background (Anexo V). 

A variação das concentrações observadas para U-nat e Th-nat nas águas 

subterrâneas das demais sub-bacias: Mangabeira (PC-02); Vacas (PC-21, PC-43, PC-23, 

PC-24, PC-10 e PC-05) e Engenho (PC-29, PC-31, PC34 e PC16) refletem a variação 

natural desses radionuclídeos, onde os valores de U-nat variaram de 5,82x10
-3

 a 2x10
-2

 

mg/L e o Th-nat de 1,9x10
-3

a 4,2x10
-3

Bq/L (Anexo V). 

5.3.1.4.2. Rádio (
226

Ra e 
228

Ra) e Chumbo (
210

Pb) 

  

O 
226 

Ra e o 
210 

Pb são filhos do decaimento radioativo do 
238 

U, já o 
228

Ra é filho 

do 
232

Th. Em geral as concentrações na crosta terrestre de 
232

Th são maiores que as 

concentrações de 
238

U, o que poderia levar a uma maior concentração de um filho 

(
228

Ra) em relação ao outro (
226

Ra). No entanto, fatores geoquímicos podem levar a uma 
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maior concentração do 
238

U o que propiciaria um aumento na concentração de 
226

Ra e 

210
Pb (Eisenbud & Gesell, 1997).  

No caso da BEC, a exceção do PC-01, para os demais poços os valores 

medianos de 
228

Ra são maiores que os valores de 
226

Ra. As razões de atividade 
228

Ra/ 

226
Ra variaram de 0,65 (PC-01) a 9,52 (PC-43), como a taxa de dissolução em silicatos 

é lenta, a entrada de 
228

Ra por recuo alfa é maior do que a entrada de 
226

Ra, já que o 

228
Ra possui meia vida bem mais curta do que a do 

226
Ra.  

A associação entre ocorrência de radionuclídeos e a localização das anomalias 

uraníferas é clara na análise das concentrações de U-nat e Th-nat. No entanto, se 

analisamos as concentrações de 
226

Ra e 
228

Ra e em menor proporção a do 
210

Pb esta 

associação não é tão evidente. As maiores concentrações desses radionuclídeos foram 

observadas na sub-bacia Cachoeira (onde a INB está explorando a AN-13); no entanto, 

os poços mais próximos da anomalia (LR-279 e PC-01) não apresentaram as maiores 

concentrações de Rádio. O poço LR-211 apresentou a maior concentração mediana, 

sendo uma ordem de grandeza superior aos valores medianos observados nos poços LR-

279 e PC-01 para 
226

Ra e 
228

Ra e da mesma ordem de grandeza para 
210

Pb, indicando 

outros fatores no controle da composição química destas águas. De fato, o LR-211 

possui um sistema geoquímico distinto, apresentando os mais baixos valores de pH 

(4,05) com as mais altas concentrações de Ba
+2

, que poderiam levar as altas 

concentrações de Rádio observadas, decorrentes da alta afinidade química entre o Ba e o 

Ra. 

A variação das concentrações observadas para 
226

Ra, 
210

Pb e o 
228

Ra nas águas 

subterrâneas das demais sub-bacias: Mangabeira (PC-02); Vacas (PC-21, PC-43, PC-23, 

PC-24, PC-10 e PC-05) e Engenho (PC-29, PC-31, PC34 e PC16) refletem a variação 

natural desses radionuclídeos, onde os valores medianos de 
226

Ravariaram de (8,58x10
-3

 

a 8,57x10
-2

) Bq/L, os valores de
210

Pb variaram de (3,42x10
-2

 a 7,72x10
-2

) Bq/L  e os 

valores de 
228

Ra variaram de (4,26x10
-2

 a 2,97x10
-1

) Bq/L (Anexo V). 

 

5.3.2. Tipos de Água 

A caracterização química da água subterrânea foi realizada com o auxílio do 

diagrama de Piper. Esse diagrama foi utilizado visando complementar a interpretação 
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dos processos que levam a mudanças na composição química das águas subterrâneas 

através da identificação das fácies hidroquímicas.  

O diagrama de Piper foi construído levando em consideração 202 amostras 

distribuídas pelas 4 sub-bacias (Cachoeira, Mangabeira, Engenho e Vacas) que compõe 

a BEC, pelo período de 2003 a 2008. 

O tipo predominante de água subterrânea da BEC é mista (Na-Ca-HCO3-Cl), com a 

concentração de poços plotados no centro do diagrama de Piper. O cátion predominante 

é o sódio seguido do cálcio e em menor expressão o magnésio, seguido do potássio 

(Na
+
> Ca

+2
> Mg

+2
> K

+
). Com relação aos ânions o bicarbonato é dominante, seguido 

pelo cloreto e com baixa representação, o sulfato (HCO3
-
> Cl

-
> SO4

-2
). Visando facilitar 

a classificação das águas da BEC, as mesmas foram distribuídas em 5 grupos (Tabela 

11): 

 Grupo I: águas bicarbonatadas-cloretadas sódicas-cálcicas (50,0% das amostras); 

 Grupo II: águas bicarbonatadas-cloretadas cálcicas-sódicas (17,3% das amostras); 

 Grupo III: águas cloretadas-bicarbonatadas cálcicas-sódicas (10,4% amostras); 

 Grupo IV: águas cloretadas-bicarbonatadas sódicas-cálcicas (9,4% das amostras);  

 Grupo V: águas diversas (8,4% das amostras) que continham ≤ 5 amostras iguais. 

A análise do diagrama de Piper (Figura 25) evidencia que os poços rasos (LRs) 

apresentam um comportamento distinto dos demais poços tubulares profundos, que 

possuem um tipo de água marcadamente mista. Como exemplo pode-se destacar o LR-

211 (representado no gráfico através de um círculo verde) que apresenta composição 

cloretada-sódica.  

Os poços tubulares profundos PC-113 e PC-18 também apresentam um 

comportamento distinto. No entanto, há que se considerar que o PC-18 está localizado 

num substrato rochoso sem fraturas, onde a composição química da sua água reflete 

processos mais superficiais que ocorrem na zona não-saturada. Já o PC-113 reflete uma 

composição adulterada (mais sulfatada e cloretada) decorrente de um episódio de 

contaminação. 
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Figura 25: Diagrama de Piper da BEC 

 

Tabela 11: Tipos de água da BEC 

Tipo de água  %  Frequência 

Na-Ca-HCO3-Cl  50,00 101 

Ca-Na-HCO3-Cl  17,33 35 

Ca-Na-Cl-HCO3  10,40 21 

Na-Ca-Cl-HCO3  9,41 19 

Na-Cl  4,46 9 

Ca-Na-HCO3  2,48 5 

Na-Ca-Cl  1,98 4 

Ca-Na-Cl  0,50 1 

Ca-Na-K-Cl-HCO3  0,50 1 

Ca-Na-HCO3-SO4  0,50 1 

Ca-Na-HCO3-SO4-Cl  0,50 1 

Ca-Na-Mg-HCO3-Cl  0,50 1 

Na-Ca-HCO3  0,50 1 

Na-Cl-HCO3  0,50 1 

Na-Ca-HCO3-SO4  0,50 1 

Total  100,00 202 

 

Em pesquisas realizadas na área mineralizada (Figura 24) durante os períodos 

pré-operacional no ano de 1999 e operacional nos anos de 2000 e 2001, foram 

identificadas águas do tipo Na-Ca-HCO3-Cl (Carvalho et al., 2001; Carvalho et al., 

2005) de forma similar ao tipo de água predominante na BEC identificada na presente 

dissertação.  
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Sub-bacia Cachoeira 

Não foi possível observar diferenças significativas entre os tipos de água por 

sub-bacias da BEC. Todavia, a sub-bacia Cachoeira apresenta um comportamento mais 

heterogêneo com relação a composição da água subterrânea,uma vez que são 

encontrados nesta bacia poços rasos (com diferentes diâmetros de boca) e profundos 

(com e sem fraturas). 

A sub-bacia Cachoeira apresenta a maior variação entre os tipos de água, sendo 

possível identificar um grupamento de poços mais consistentes com o tipo de água 

encontrado na BEC como os poços PC-01, PC-20e LR-279 ressaltado na Figura 26 

através de um círculo vermelho. O tipo de água predominante na sub-bacia Cachoeira é 

Na-Ca-HCO3-Cl. Os íons predominantes são sódio (cátion), totalizando 47,5% das 

amostras e cloreto (ânion) correspondendo a 50,6% das amostras. O tipo de água e a 

frequência da sua ocorrência podem ser vistas na Tabela 12. 

 

Figura 26: Diagrama de Piper – sub-bacia Cachoeira 

 

Tabela 12: Tipo de água - Córrego Cachoeira 

Poço Tipo de água Frequência 

LR-211 
Na-Cl 9 

Na-Ca-Cl 1 

LR-211A 
Ca-Na-HCO3 4 

Ca-Na-HCO3-SO4 1 
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CONT. Tabela 12: Tipo de água - Córrego Cachoeira 

Poço Tipo de água Frequência 

LR-211A 
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl 1 

Na-Cl-HCO3 1 

LR-276 

Na-Ca-Cl-HCO3 5 

Na-Ca-HCO3-Cl 1 

Na-Ca-Cl 3 

LR-280 
Ca-Na-HCO3-Cl 6 

Ca-Na-Cl-HCO3 6 

PC-18 
Ca-Na-Cl-HCO3 10 

Ca-Na-K-Cl-HCO3 1 

PC-01 
Na-Ca-HCO3-Cl 9 

Ca-Na-HCO3-Cl 3 

PC-113 
Ca-Na-Cl-HCO3 4 

Ca-Na-Cl 1 

PC-20 
Na-Ca-HCO3-Cl 10 

Na-Ca-Cl-HCO3 3 

 

Sub-bacia Mangabeira 

Devido à ausência de poços instalados na sub-bacia Mangabeira, esta bacia será 

analisada através da água do poço PC-02. Essa restrição pode comprometer a avaliação 

do tipo de água para esta sub-bacia. 

O tipo de água predominante identificada para esta sub-bacia foi Na-Ca-HCO3-

Cl conforme mostrado no diagrama de Piper (Figura 27). Observa-se que para a maioria 

das amostras o cátion e o ânion dominantes são Na
+
 e o HCO3

-
, respectivamente. O tipo 

de água e a frequência da sua ocorrência podem ser vistas na Tabela 13. 
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Figura 27: Diagrama de Piper – sub-bacia Mangabeira 

 

Tabela 13: Tipo de água - Córrego Mangabeira 

Poço Tipo de água Frequência 

PC-02 
Na-Ca-HCO3-Cl 7 

Ca-Na-HCO3-Cl 4 

 

Sub-bacia Vacas 

O diagrama de Piper da sub-bacia Vacas (Figura 28) demonstra que as águas são 

homogêneas, do tipo Na-Ca-HCO3-Cl apresentando baixa variação na sua composição 

química. Este comportamento pode ser explicado pela localização dos poços, situados 

sob a área de influência do dique de diabásio, onde a densidade e a interconexão das 

fraturas podem propiciar a mistura dessas águas, levando a uma composição pouco 

variável.  

Apesar de terem sido observadas troca iônica nos poços PC-05, em maior 

proporção, e PC-23 em menor proporção, notadamente essas águas são classificadas em 

80,7% das amostras como Na-Ca-HCO3-Cl (Tabela 14).  
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Figura 28: Diagrama de Piper – sub-bacia Vacas 

 
Tabela 14: Tipo de água- Riacho das Vacas 

Poço Tipo de água Frequência 

PC-05 
Ca-Na-HCO3-Cl 9 

Na-Ca-HCO3-Cl 3 

PC-10 
Na-Ca-HCO3-Cl 7 

Na-Ca-Cl-HCO3 1 

PC-21 
Na-Ca-HCO3-Cl 7 

Na-Ca-Cl-HCO3 2 

PC-23 

Na-Ca-HCO3-Cl 8 

Na-Ca-HCO3-SO4 1 

Na-Ca-Cl-HCO3 1 

Ca-Na-HCO3-SO4-Cl 1 

Ca-Na-HCO3-Cl 1 

PC-24 
Na-Ca-HCO3-Cl 9 

Na-Ca-Cl-HCO3 1 

PC-43 
Na-Ca-HCO3-Cl 5 

Na-Ca-Cl-HCO3 2 

 

Sub-bacia Engenho 

De acordo com a Figura 29, as águas dessa sub-bacia são em sua maioria 

homogêneas, contudo em menor magnitude que na sub-bacia Vacas e seu tipo de água 
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predominante é Na-Ca-HCO3-Cl. O tipo de água e a frequência da sua ocorrência 

podem ser vistas na Tabela 15. 

 

Figura 29: Diagrama de Piper – sub-bacia Engenho 

 
Tabela 15: Tipo de água - Córrego do Engenho 

Poço Tipo de água Frequência 

PC-29 

Ca-Na-HCO3-Cl 9 

Na-Ca-Cl-HCO3 1 

Ca-Na-Cl-HCO3 1 

PC-31 

Na-Ca-HCO3-Cl 9 

Na-Ca-HCO3 1 

Ca-Na-HCO3-Cl 1 

Na-Ca-Cl-HCO3 1 

PC-16 
Na-Ca-HCO3-Cl 9 

Na-Ca-Cl-HCO3 2 

PC-34 
Na-Ca-HCO3-Cl 9 

Ca-Na-HCO3-Cl 2 

 

5.3.3. Processos geoquímicos 

5.3.3.1. Dissolução, intemperismo da rocha e evaporação (Diagrama Gibbs) 

 

A relação composicional entre os íons dissolvidos pode ser usada para avaliar a 

origem dos solutos e os processos que resultam na composição da água (Aghazadeh & 

Mogaddam, 2010). 
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 O diagrama de Gibbs (1970) foi usado para identificar os mecanismos que 

controlam a química dos elementos maiores na água subterrânea na área da BEC 

(Figura 30). Esta Figura mostra que a maioria dos dados cai na zona de predominância 

do intemperismo da rocha, com alguma influência da evaporação, indicando que a 

interação entre água e a rocha que compõem o aquífero é o principal mecanismo de 

controle da química da água subterrânea. 

 

 

Figura 30:Diagrama de Gibbs mostrando os principais processos geoquímicos que ocorrem nas 

águas subterrâneas da BEC 

 

5.3.3.2. Evaporação 

 

Para avaliar a importância da evaporação nas águas da BEC foi utilizada a 

relação entre Na/Cl, uma vez que processos de evaporação podem incorporar à água 

Na
+
 e Cl

-
, aumentando a sua salinidade. Se a evaporação é um processo dominante, 

assumindo que nenhum mineral é precipitado, a razão Na
+
/Cl

-
 não seria alterada. Se a 
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dissolução de halita é responsável pelas concentrações de sódio, a razão Na/Cl seria 

aproximadamente igual a 1, enquanto que uma razão maior do que um pode ser 

interpretada como aporte de Na liberado a partir da reação de intemperismo de silicato 

(Meybeck, 1987). 

A razão molar entre Na
+
 e Cl

-
 para as águas subterrâneas na área da BEC 

variaram na faixa de 0,40 a 12,99, com valor mediano de 1,27. Apesar da ampla faixa 

de variação, é possível observar que nos poços rasos (LR-211, LR-276, LR-280) e no 

PC-18 (poço tubular localizado em rochas sem fratura) a razão é abaixo de 1 indicando 

a dominância dos processos de evaporação (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Gráfico de Na versus Cl (meq/L) – indicação de evaporação/ hidrólise da albita 

 

5.3.3.3. Intemperismo da rocha 

 

Para a maioria das amostras, cerca de 70%, a razão molar Na
+
/Cl

-
 é acima de 1 

indicando que o intemperismo dos silicatos é o processo geoquímico dominante na área 

da BEC. 

Esta relação pode ser melhor visualizada no gráfico (Figura 31) Na
+
 versus Cl

-

onde a maioria das amostras são plotadas acima da equilinha (1:1), onde o excesso de 

Na
+
 pode ser atribuído ao intemperismo dos silicatos (especialmente dissolução da 

albita presentes no Granito São Timóteo e nos álcalis-gnaisses da região). Kumar et al. 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

N
a 

(m
e

q
/L

) 

Cl (meq/L) 

Na vs Cl  

Na x Cl 



127 

 

(2009) sugerem que o excesso de cloreto representado por amostras plotadas abaixo da 

equilinha pode ser devido a variação do nível d’água que poderia dissolver sais 

precipitados no solo. 

De maneira a comprovar a hipótese que o intemperismo de silicatos é um 

processo relevante na área da BEC,foi usada a razão molar entre Na
+
 e HCO3

-
, onde  o 

aumento da concentração de HCO3
-
em relação à de Na

+
 nas águas subterrâneas sugere 

intemperismo de silicatos (Fisher e Mullican, 1997; Sivasubramanian et al., 2013). 

Nas águas subterrâneas da BEC a relação entre Na
+
 e HCO3

- 
varia entre 0,31 e 

39,05 (meq/L). Apesar da acentuada variabilidade dessa razão apenas o LR-211 (poço 

raso e sem proteção) apresenta elevadas razões molares justificada basicamente pela 

influência dos processos da atmosfera neste poço.  

O gráfico Na
+
versus HCO3

- 
(Figura 32) mostra que a maioria das amostras são 

plotadas abaixo da equilinha (1:1), aproximadamente 97,52% das amostras. O aumento 

da concentração de HCO3
-
 comparado com a concentração de Na+ nas águas reforça a 

hipótese que a dissolução de silicatos está ocorrendo. Este aumento da concentração é 

devido a liberação do bicarbonato durante a reação de dissolução da albita. No entanto, 

observa-se que algumas amostras destacadas nos círculos pretos não seguem este 

padrão, indicando a presença de algum outro mecanismo geoquímico. 

 

Figura 32: Diagrama de dispersão Na vs HCO3
-
 (meq/L) – indicação de intemperismo de 

silicatos a partir da albita. 
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Outra maneira de identificar o intemperismo dos silicatos é através da relação 

(Ca
+2 

+ Mg
+2

)/ HCO3
- 
(Singh et al., 2013), contudo, devido às baixas concentrações de 

magnésio, foi utilizada a relação Ca
+2 

/ HCO3
-
. 

A relação entre Ca
+2 

e HCO3
- 

varia entre 0,30 e 6,32 (meq/L). Essa relação 

apresenta menor variabilidade e as maiores relações entre Ca
+2 

e HCO3
-
 são atribuídas 

ao LR-211 e como já mencionado esse poço é raso e sem proteção, logo altamente 

susceptível aos efeitos do ambiente. 

O gráfico Ca
+2 

versus HCO3
- 
(Figura 33) mostra que a maioria das amostras são 

plotadas abaixo da equilinha (1:1), aproximadamente 74,26 % das amostras. O excesso 

de HCO3
-
 é justificado pelo intemperismo dos silicatos.  

 

Figura 33: Gráfico de Ca versus HCO3 (meq/L)- indicação de intemperismo de silicato a partir 

da anortita 

 

5.3.3.4. Troca iônica 

 

A diminuição da concentração de Na
+
 pode ser explicada por processos de troca 

iônica com o Ca
+2

. A troca iônica é um importante mecanismo capaz de alterar a 

concentração Na
+
 e Ca

+2
 em água subterrânea (Salama et al., 1993; Rajmohan & 

Elango, 2004; Senthilkumar & Elango, 2013). Schoeller (1977) sugeriu 2 índices cloro-

alcalinos (CAI1 e CAI2) para avaliar o processo de troca iônica entre a água subterrânea 

e o ambiente rochoso circundante durante a residência ou trânsito dessas águas pelo 
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aquífero. Os Índices Cloro Alcalinos (CAI) são calculados a partir das seguintes 

relações: 

 

e 

 

 

Se existe troca iônica do Na
+
 e K

+
 da água com o Mg

+2
 e Ca

+2
 nas rochas, a troca 

iônica é dita direta e os Índices Cloro Alcalinos são positivos. Se a troca iônica é 

reversa, i.e., a troca iônica ocorre entre o Mg
+2

 e Ca
+2

 da água com Na
+
 e K

+
 nas rochas, 

a troca iônica é indireta e os Índices Cloro Alcalinos são negativos (Aghazadeh & 

Mogaddam, 2010). 

Na área da BEC os índices variaram CAI1 de -20,29 (LR-211A) a 0,56(PC-18), 

com valor mediano de -0,34, enquanto o CAI2 variou de -0,69(PC-16) a 6,21 (LR-211), 

com valor mediano de -0,22. Analisando os dois índices é possível perceber que parte 

dos poços da sub-bacia Cachoeira, os poços rasos LR-211, LR-276 e LR-280; o poço 

tubular perfurado em rocha sem fratura (PC-18) e o poço com evento de contaminação 

(PC-113),totalizando 47,13% das amostras, apresentaram índices positivos indicando 

processos de troca iônica direta entre o Na
+
 em solução com o Ca

+2
 presentes na rocha, 

contribuindo para diminuição da concentração de Na
+ 

na água subterrânea. Nos demais 

poços processos de troca iônica reversa parecem ocorrer, aumentando a concentração de 

Na
+
 na água. Este tipo de troca iônica no qual o Ca

+2
 é retido no material rochoso do 

aquífero e o Na
+
 é liberado para água subterrânea é em geral o tipo de troca iônica mais 

comum (Aghazadeh & Mogaddam, 2010). Esses processos podem ser confirmados 

analisando os tipos de água e os diagramas de Schoeller obtidos na área da BEC 

(Tabelas de 12 a 15 e Figuras de 30 a 32). Analisando a sub-bacia Cachoeira, observa-se 

que as concentrações de Ca
+2

 são superiores as concentrações de Na
+
 para os poços LR-

280, PC-18 e PC-113, confirmando os processos de troca iônica direta Na→Ca. No 

entanto, esse comportamento não é tão evidente para os poços LR-211 e LR-276, os 
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demais poços apresentam, em geral, aumento de Na
+
 em relação ao Ca

+2
. Na sub-bacia 

Engenho a troca iônica direta é identificada no PC-29. 

Na área de estudo a razão molar de Na/Ca variou entre 0,43 e 12,57 (meq/L), 

com as maiores razões atribuídas ao LR-211. A maioria das amostras se encontra acima 

da linha de tendência, indicando excesso de Na
+
 em relação ao Ca

+2
. Isto implica na 

redução de Ca
+2

 nas águas subterrâneas devido ao processo de troca iônica, refletindo a 

adsorção de cálcio e liberação de sódio. Essa variação da concentração de Na
+
 e Ca

+2
 

pode ser melhor avaliada através do diagrama de dispersão entre Na
+
 e Ca

+2
 (Figura 34). 

 

Figura 34: Gráfico de Na versus Ca (meq/L) – indicação de troca iônica (direta e reversa) 

 

Fica evidente que os mecanismos de troca iônica e intemperismo de silicatos 

devido o aumento da concentração principalmente do Na
+
, são os processos 

geoquímicos mais importantes no controle da química da água subterrânea na área da 

BEC.  

 

5.4. Modelagem hidrogeoquímica 

 

A modelagem geoquímica foi realizada através do software PHREEQC 

(Parkhurst & Appelo, 1999) com a finalidade de identificar a distribuição das espécies 

químicas e avaliar as tendências de dissolução e precipitação de minerais na água 

subterrânea através dos índices de saturação.  
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5.4.1.Especiação Química 

Os resultados da frequência das espécies químicas nas águas subterrâneas 

calculadas através do modelo PHREEQC podem ser observados nos Anexos VI e VII. 

Observa-se que os elementos F, Cl, K, Na, Ba, Mg e Ca, com algumas exceções, 

encontram-se na água subterrânea sob forma livre. Os demais elementos ocorrem 

preferencialmente na forma de complexos. 

 O alumínio ocorre predominantemente associado ao flúor, com dominância do 

AlF3. Outras espécies de fluoreto com ordem crescente de importância são Al(OH)4, 

AlF2
+
 e AlF4

-
. A complexação do Al com o F ocorre devido à alta reatividade desta 

espécie. Hidróxido de Al foi observado como espécie secundária em 2 poços (PC-43 e 

LR-211).  

O cálcio encontra-se preferencialmente sob a forma livre (Ca
+2

), contudo é 

identificada a espécie CaHCO3 nos poços PC-24 e PC-34. 

A forma mais comum que o ferro solúvel (Fe
+2

) ocorre é como FeHCO3
+
, 

entretanto em poços mais rasos (LR-211 e LR-211A), esse ferro está sob a forma livre. 

Para o Fe
+3

 são evidenciadas espécies hidróxidas predominantemente Fe(OH)3 e em 

menor proporção Fe(OH)2
+
. 

Algumas espécies de magnésio ocorrem sob a forma de complexos de MgHCO3
+
 

(PC-02, PC-10 e PC-24), todavia é comumente observada como Mg
+2

. 

O manganês nos poços rasos (LR-211 e LR-211A) encontra-se sob a forma livre 

assim como observado para o Fe
+2

, mas nos demais poços sua espécie química 

predominante é o MnHCO3
+
. 

A sílica ocorre como ácido silícico - H4SiO4 que é um ácido fraco produto da 

dissolução do quartzo via reações de hidratação.  

O flúor ocorre em todos os poços como F
-
. No entanto, em alguns poços (LR-

211 e PC-31), é possível encontrar o flúor combinado com o Al.  

O nitrogênio aparece em 100% dos poços como NO3
-
, sendo assim um 

indicativo de ambiente oxidante. 
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A espécie dominante do carbono é o HCO3
-
. No entanto, nos poços LR-211 e 

LR-211A, a espécie dominante é o CO2, em virtude do pH mais ácido encontrado nestes 

poços, indicando o processo primário de dissolução de CO2 da atmosfera e da zona 

edáfica.  

Na especiação do enxofre observa-se que a espécie dominante em todos os 

poços é a espécie SO4
-2

. 

Na especiação do urânio (UO2), a espécie dominante para maioria dos poços é o 

carbonato, seguido pelos fosfatos (com importância nos poços LR-211, LR-211A, PC-

29, PC-31, PC-34, PC-43 e PC-113). A complexação do íon uranila preferencialmente 

aos carbonatos é bastante conhecida, no caso da BEC apesar das rochas carbonáticas 

não terem expressão, elas ocorrem de forma secundária podendo preencher fraturas e 

descontinuidades nos granitos e gnaisses na região. Desta forma, o processo de 

intemperismo dos silicatos liberariam os carbonatos necessários para se complexarem 

com o urânio. No caso dos poços mais rasos que sofrem mais influência dos processos 

geoquímicos da zona não-saturada, além dos efeitos de sazonalidade a complexação 

com fosfatos pode ser relevante.  

Cálculos de especiação realizados por Scislewski et al.(2005) demonstraram que 

em amostras coletadas no depósito de rejeitos/estéril da área da mina da Cachoeira e 

submetidas à rotina tecnológica de beneficiamento químico engendrado pelo ataque de 

ácido sulfúrico (soluções efluentes), foram identificados para as diferentes amostras e 

tempos de lixiviação os seguintes complexos UO2(CO3)3
-4

, UO2(CO3)2
-2

, UO2(CO3), 

UO2(OH)3
+
, UO2OH

+
, UO2SO4, UO2

+2
. Fernandes et al. (2006), discutindo a gênese das 

altas concentrações de urânio encontrada nas águas subterrâneas da sub-bacia 

Cachoeira, investigaram o papel da complexação do urânio com carbonatos. Os autores 

fizeram a especiação das águas dos poços PC-01 e LR-211 com a ajuda do modelo 

geoquímico MINTEQ-A2 (Allison et al., 1991). No caso das águas do PC-01 a 

especiação encontrada para o urânio foi 85,3% como UO2(CO3)2
-2

, 7,4% de UO2CO3 

(aq) e 7,2% as de UO2(CO3)3
-4

, enquanto que para o poço LR-211 a especiação 

forneceu os seguintes resultados: 45,2% como UO2(HPO4)2 e 36,7% como UO2CO3 

(aq). Os resultados obtidos por Fernandes et al.(2006) mostram a importância da 

complexação do urânio com carbonatos e a diferença da especiação do urânio em poços 
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com variada profundidade. Desta forma, os resultados encontrados nesta dissertação 

corroboram os resultados encontradas por Fernandes et al. (2006). 

 

5.4.2. Índice de Saturação 

O índice de saturação foi usado para avaliar o grau de equilíbrio entre a água e 

os minerais. Mudanças no estado de saturação são úteis para distinguir diferentes 

estágios de evolução hidrogeoquímica, além de ajudar a identificar quais reações 

geoquímicas são importantes no controle da química da água (Langmuir, 1997; 

Aghazadeh & Mogaddam, 2010). 

Os índices de saturação calculados na BEC demonstram que 100% dos poços 

encontram-se predominantemente supersaturados em albita, barita, goetita, caulinita, 

quartzo e montmorilonitas, porém subsaturados em uraninita e uranofano em sua 

totalidade. Em porcentagens menores, contudo supersaturados, identifica-se a, anortita 

(55%), calcita (95%), fluorapatita (90%), fluorita (90%), gipsita (10%) e hematita 

(95%) (Anexos VIII a XI).  

Na sub-bacia Cachoeira a albita, barita, quartzo, goetita, caulinita e 

montmorilonitas encontram-se sempre supersaturados, contudo a anortita varia entre 

insaturação e supersaturação em todas as amostras, exceto no LR-280, onde todas as 

amostras são supersaturadas nesse mineral. A fluorita varia de insaturada a saturada nos 

LR-276, LR-211 e LR-211A; são observados poços (LR-276, LR-211 e LR-211A) com 

amostras desde insaturadas a supersaturadas com respeito a fluorapatita. A insaturação 

da hematita só é identificada no LR-280 e a gipsita varia de subsaturada a sobresaturada 

nos LR-276, LR-279, PC-20, PC-18 e PC-113. Para os minerais uraninita e uranofano 

foram evidenciados 100% de insaturação (Anexo VIII). 

Os poços desta sub-bacia apresentam baixa variação dos índices de saturação ao 

longo do tempo, com exceção do LR-211, águas com características químicas similares 

à água de chuva, onde nota-se um aumento dos minerais associados ao período de maior 

precipitação (jan/2004) e o LR-276 por receber os efluentes do depósito de 

rejeitos/estéreis (Figura 35).  
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Figura 35: Gráfico do Índice de Saturação - Sub-bacia Cachoeira 
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Figura 35 (continuação): Gráfico do Índice de Saturação - Sub-bacia Cachoeira 

 

Na sub-bacia Mangabeira a albita, barita, calcita, quartzo, fluorapatita, fluorita, 

goetita, hematita, caulinita, montmorilonitas encontram-se sempre supersaturados. 

Contudo, a anortita e gipsita variam de insaturadas a supersaturadas e uraninita e 

uranofano encontram-se insaturados em todos os poços (Anexo IX). 

Nesta sub-bacia, os índices de saturação das amostras pouco se alteram e o 

índice de saturação decresce para os minerais anortita, gipsita, hematita e caulinita 

durante o período de chuva (jan/2004), nos demais poços os índices se mantem ou 

sofrem variações de baixa significância (Figura 36).  
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Figura 36: Gráfico do Índice de Saturação - Sub-bacia Mangabeira 

 

Na sub-bacia Vacas a albita, barita, calcita, quartzo, fluorapatita, goetita, 

hematita, caulinita, montmorilonitas encontram-se sempre sobresaturados. Entretanto, 

os minerais anortita e gipsita variam de insaturados a supersaturados (todos os poços) e 

a fluorita de saturado a supersaturado no PC-23. Nos demais poços esse mineral 

encontra-se predominantemente supersaturado. Assim como identificado nas outras sub-

bacias, a uraninita e uranofano são insaturados (Anexo X). 

Nesta sub-bacia, o único mineral que apresenta comportamento heterogêneo nos 

poços são o uranofano e a uraninita (comportamento de crescimento do IS inverso aos 

demais minerais), exceto o mineral uranofano no PC-43 (Figura 37).  
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Figura 37: Gráfico do Índice de Saturação - Sub-bacia Vacas 

 

Na sub-bacia Engenho a albita, barita, calcita, quartzo, fluorapatita, fluorita, 

goetita, hematita, caulinita, montmorilonitas encontram-se sempre sobresaturados, por 

outro lado a anortita e gipsita encontram-se da faixa de insaturação a supersaturação 

(Anexo XI). 

Na sub-bacia do Engenho, as amostras não sofrem muita variação no índice de 

saturação ao longo do tempo, porém o mineral hematita é bem variável devido ao 
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intemperismo de minerais férricos e processos de oxi-redução assim como a caulinita. 

Os minerais de urânio, apesar de não expressarem uma correlação direta/padrão em 

relação aos outros minerais, quando observa-se apenas o uranofano e a uraninita nota-se 

aumento/ diminuição simultâneo (Figura 38).  

 

Figura 38:Gráfico do Índice de Saturação - Sub-bacia Engenho 

 

5.4.3. Modelagem Geoquímica Inversa 

A modelagem geoquímica inversa tem sido utilizada para interpretar processos 

geoquímicos que já ocorreram entre dois pontos, quantificando as reações químicas, que 

justicam as modificações na composição química da água entre esses pontos e são 

responsáveis pela evolução química das águas subterrâneas (Kebede et al., 2005; Han et 

al., 2011).  

Adotou-se a hipótese que na área da BEC, a água de chuva é a principal fonte de 

recarga para os aquíferos fissurais. Essa hipótese parece justificável uma vez que os 
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aquíferos são fraturados, favorecendo uma recarga rápida da água de chuva, além da 

BEC está situada na cabeceira da Bacia do Rio de Contas próxima ao grande divisor 

com a Bacia do Rio São Francisco, não havendo nenhuma evidencia hidrogeológica de 

captura de água de outra sub-bacia. 

Considerando a hipótese acima buscou-se modelar as alterações da química da 

água, considerando a existência de conexões hídricas ao longo da linha de fluxo e suas 

transferências molares entre diferentes pontos de águas subterrâneas. A hipótese de 

conexão hidráulica entre as águas subterrâneas não faz muito sentido para sub-bacia 

Cachoeira e Engenho. O programa de monitoramento do nível d’água dos poços nestas 

sub-bacias mostra que ao longo da linha de fluxo hipotética nem todos os poços 

apresentam água. No entanto, a modelagem geoquímica foi feita buscando um maior 

entendimento dos principais processos geoquímicos que poderiam ocorrer nessas sub-

bacias. 

Todas as amostras foram modeladas com a incerteza de 100%, devido a uma 

restrição do programa, pois para porcentagens inferiores, as concentrações não se 

encontravam balanceadas. Esse comportamento pode ser explicado pela própria 

complexidade do sistema estudado, pela semelhança entre as águas, exigindo uma 

elevada incerteza para diferenciar águas com alto grau de similaridade ou pela 

possibilidade de não conexão entre todos os poços apresentados na linha de fluxo 

hipotética. Porém não é possível desconsiderar que alguns poços do entremeio estejam 

interligados. 

O programa foi capaz de fornecer diversos modelos para responder as 

modificações na composição química das águas encontradas nos poços da BEC, os 

diversos modelos são discutidos de forma detalhada a seguir.  

Nas simulações da sub-bacia Cachoeira, a água inicial refere-se ao poço LR-211 

e a água final, o poço PC-20. Para esta simulação foram gerados 19 modelos reacionais 

descritos na Tabela 16. 

Os modelos reacionais obtidos são bastante distintos. Observa-se presença de 

argilo-mineral (precipitação de caulinita) em 8 modelos reacionais, vinculados a 

dissolução de anortita. A calcita aparece se dissolvendo em baixas concentrações em 8 

modelos reacionais. Processos de troca iônica foram observados em mais da metade dos 
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modelos reacionais, reforçando a importância desses mecanismos na composição da 

água subterrânea. Em geral, com retenção do Ca
+2

 na matriz e liberação de Na
+
 para 

água (troca iônica reversa). A albita, um dos principais minerais formadores dos tipos 

de rocha encontrados na região e aparece se precipitando em 10 modelos reacionais. Em 

nenhum dos modelos reacionais foi observada a presença da uraninita. O 3º modelo 

parece ser o que melhor caracteriza os processos geoquímicos na área de estudo, pois 

sugere a precipitação da albita e dissolução da anortita, a troca iônica entre sódio e 

cálcio com aporte de sódio e remoção de cálcio na solução e a formação de 

argilominerais, resultado do intemperismo dos silicatos e contribuinte para a 

intensificação dos processos de troca catiônica. 
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Tabela 16: Resultados do Balanço e Transferência de Massa de 19 modelos reacionais - modelagem inversa (mmol/kg) - Sub-bacia Cachoeira 
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Na sub-bacia Vacas, o poço PC-43 foi escolhido como água inicial e o poço PC-

05 como água final, onde foram gerados 1 modelo reacional (Tabela 17) . 

Neste modelo nota-se a ausência de albita, anortita, calcita, caulinita e uraninita 

e, identifica-se a troca iônica com a precipitação de sódio e dissolução de cálcio, 

retirando Na
+
 e incorporando Ca

+2
 as águas subterrâneas. 

 

Tabela 17: Resultados do Balanço e Transferência de Massa de 1 modeloreacional obtidos pelo 

PHREEQC - modelagem inversa (mmol/kg) – Sub-bacia Vacas 

Fase Mineral 1
o
 modelo 

Albita   

Anortita   

Calcita   

CaX2 1,61E+01 

Caulinita   

NaX -3,21E+01 

Uraninita   

 

Na sub-bacia Engenho foram utilizados como dados de entrada, a água do poço 

PC-29 e como saída, a água do poço PC-34, e foram obtidos 3modelosreacionais 

(Tabela 18). 

Nesta sub-bacia observa-se o processo de troca catiônica com remoção de cálcio 

e incorporação de sódio à solução em dois modelos reacionais e a formação de minerais 

secundários a partir da anortita identificada no 1
o
 e 2

o
 modelos.  

Tabela 18: Resultados do Balanço e Transferência de Massa de 3 modelos reacionais obtidos 

pelo PHREEQC - modelagem inversa (mmol/kg) – Sub-bacia Engenho 

Fase Mineral 1
o
 modelo 2

o
 modelo 3

o
 modelo 

Albita       

Anortita 2,33E+01 2,90E+00   

Calcita       

CaX2 -2,05E+01   -2,05E+01 

Caulinita -2,33E+01 -2,90E+00   

NaX 4,10E+01   4,10E+01 

Uraninita       

 

 

Dos 23 modelos reacionais gerados para a Bacia Experimental de Caetité, 

considerando as sub-bacias Cachoeira, Vacas e Engenho, 12 modelos apresentam a 
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troca catiônica preferencialmente com liberação de Na
+
 e, com isso diminuição de Ca

+2
 

nas águas, corroborando com a hipótese da importância desse processo geoquímico. 

Esses modelos reacionais sugerem que os poços estão conectados, desta forma 

as águas se misturam e apresentam composição química similar ou estas águas estão 

armazenadas em um mesmo pacote rochoso, propiciando a presença de águas com 

composição química bem parecida mesmo que os poços não estivessem conectados. 

 

5.4.4. Evolução Geoquímica 

A evolução geoquímica avalia as mudanças progressivas observadas na química 

da água como reflexo dos processos geoquímicos atuantes no sistema. A evolução 

geoquímica das águas da BEC foi avaliada com a ajuda dos diagramas de Stiff e 

Schoeller. Os diagramas de Schoeller permitem comparar amostras coletadas em 

diferentes épocas (evolução temporal) para um mesmo poço e de forma secundária, 

analisando a forma dos diagramas obtidos é possível avaliar a evolução geoquímica 

entre os diferentes poços que compõem a linha de fluxo hipotética (evolução espacial), 

já o diagrama de Stiff foi construído para comparar a evolução das águas dos diferentes 

poços da BEC considerando um determinado recorte temporal. 

5.4.4.1 Diagramas de Schoeller 

 

Sub-bacia Cachoeira 

Visando avaliar uma possível evolução (e conexão) geoquímica das águas 

subterrâneas da sub-bacia Cachoeira, e com base no mapa potenciométrico elaborado 

para BEC foi proposto para essa sub-bacia a seguinte linha de fluxo hipotética através 

da qual os poços foram analisados: 

LR-211 → LR-211A → LR-280→ PC-18 → LR-279 → PC-01 →LR-276 → 

PC-113 → PC-20 

Para facilitar a análise comparativa e avaliar a influência da área de mineração 

na composição química dessas águas, os poços foram agrupados em a montante (Figura 

39 a) e a jusante (Figura 39 b) da cava da mina. 
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A exceção do LR-211A e LR-276, que possuem comportamento diferenciado, 

não foram observadas diferenças significativas entre as formas dos gráficos das Figuras 

39 a e 39 b, indicando que a cava da mina não afeta de forma evidente as concentrações 

dos constituintes maiores analisados. No entanto, algumas variações menores são 

identificadas em alguns poços a montante e a jusante. 

Com relação a evolução geoquímica das águas os gráficos mostrados nas Figuras 

39a e 39b (a exceção do LR-211A e LR-276) também não mostram mudanças 

significativas na composição química das águas ao longo do período de tempo 

analisado, nem mostram efeitos marcantes com relação a sazonalidade (i.e., diferenças 

significativas na composição química entre as estações de seca e de chuva). Em geral, as 

curvas apresentam a mesma forma quando analisadas por poço. No entanto, algumas 

variantes do padrão geral foram identificadas como a menor concentração de Cl
-
 em 

jan/2008 e a maior concentração de SO4
-2

 em jan/2007 para o poço LR-280, a menor 

concentração de SO4
-2

 em maio/2007 para o poço PC-18 e a maior concentração de SO4
-

2
 em maio/2008 para o poço PC-20. 

O poço LR-276 apresenta a mesma forma gráfica dos demais poços, no entanto 

observa-se uma ampla variação na concentração dos constituintes analisados a exceção 

do bicarbonato, o que poderia sugerir alguma evolução dessas águas. Contudo, nenhum 

padrão evolutivo foi claramente identificado, sugerindo que as mudanças observadas 

podem estar refletindo a potencial influência das águas do depósito de rejeitos da URA. 
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Figura 39a: Evolução geoquímica das águas dos poços localizados a montante da área da mina 
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Figura 39b: Evolução geoquímica das águas dos poços localizados a jusante da área da mina 

 

Sub-bacia Mangabeira 

De forma similar a sub-bacia Cachoeira não foi possível com base no diagrama 

de Schoeller (Figura 40) perceber um padrão evolutivo dessas águas ou identificar 

efeitos de sazonalidade na sub-bacia Mangabeira (PC-02). No entanto, observa-se que o 

SO4
-2

 apresenta uma variabilidade na sua concentração ao longo do tempo, superior aos 
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demais elementos maiores analisados, sugerindo a influência do potencial redox e 

principalmente do pH, pois em geral os poços apresentam uma diminuição ou aumento 

gradual, entretanto neste poço ocorrem variações abruptas desse parâmetro, permitindo 

um maior ou menor dissolução de metais sulfetados. 

 

Figura 40:Evolução geoquímica das águas do PC-02 (Sub-bacia Mangabeira) 

 

Sub-bacia Vacas 

A sub-bacia Vacas apresenta o maior número de poços tubulares profundos 

analisados, além de hospedar o aquífero de maior importância na área da BEC.  

Os poços desta sub-bacia foram analisados seguindo a linha de fluxo hipotética 

mostrada a seguir: 

PC-21 → PC-43 → PC-23 → PC-24 →PC-10 → PC-05  

Essa tendência pode ser observada no diagrama de Schoeller (Figura 42), em que 

são verificadas variações na concentração de sulfato conforme o cálcio torna-se íon 

predominante. 

A análise do diagrama de Schoeller mostrado na Figura 41 indica a existência de 

um comportamento hidrogeoquímico geral com pequenas variações nas concentrações 

dos constituintes maiores analisados. Desta forma, não foi possível estabelecer um 
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padrão evolutivo dessas águas ao longo do tempo nem identificar efeitos de 

sazonalidade por poço ou mesmo avaliar um padrão evolutivo entre os poços ao longo 

da linha de fluxo hipotética. 

No entanto, algumas características gerais podem ser apontadas. O Cl
-
 apresenta 

uma faixa de variação mais ampla que o HCO3
-
 pois alguns poços dessa sub-bacia 

podem estar conectados, portanto havendo mistura de águas e, como o Cl
-
 é mais 

solúvel que o HCO3
-
, suas concentrações serão mais susceptíveis a alterações. 

As concentrações de SO4
-2

 no poço PC-23, medidas em fevereiro/2004 e 

janeiro/2008 são superiores aos valores normalmente observados alterando a forma da 

curva justificada pela variação não gradativamente do pH. 
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Figura 41: Evolução geoquímica das águas dos poços da sub-bacia Vacas 

Sub-bacia Engenho 

A linha de fluxo hipotética para apresentação dos dados dos poços da sub-bacia 

Engenho é mostrada a seguir: 

PC-29→ PC-31 → PC-16 →PC-34 
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O diagrama de Schoeller indica pequenas variações na concentração de 

magnésio, sulfato e cloreto (Figura 42), não sendo possível estabelecer um padrão 

evolutivo dessas águas ao longo do tempo ou identificar efeitos de sazonalidade por 

poço. Um padrão evolutivo entre os poços ao longo da linha de fluxo hipotética também 

não é possível de ser identificado. 

 

Figura 42: Evolução geoquímica das águas dos poços da sub-bacia Engenho 

 

5.4.4.2 Diagrama de Stiff 

 

A evolução geoquímica das águas foi também avaliada com a ajuda dos 

diagramas de Stiff associado à litologia de cada poço e, pode ser observada na Figura 

43. Diferentemente do observado nos diagramas de Schoeller, os digramas de Stiff 

permitiram identificar mais claramente a evolução geoquímica das águas da BEC. 
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Figura 43: Evolução Geoquímica (diagrama de Stiff) 

1
o
 estágio/ fase: águas subterrâneas ligeiramente ácidas devido a dissolução de CO2 

(atmosfera e zona edáfica) e reduzido tempo de interação das águas na zona edáfica, 

caracterizando águas do tipo Na-Cl, com elevada similaridade com as águas de chuva. 

2
o
 estágio/fase: aumento do pH das águas subterrâneas justificado pelo intemperismo de 

silicatos, causando a dissociação do ácido carbônico, porém suas concentrações não são 

tão elevadas, dissolução dos feldspatos acompanhado por processos de troca iônica, 

gerando águas do tipo Na-Ca-Cl/ Ca-Na-Cl. 

UTM: SAD_1969 
Fuso: 23 S 
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3
o
 estágio/fase: águas menos rasas, maior dissociação do ácido carbônico em relação ao 

observado no estágio 2 e intemperismo de silicatos, proporcionando pHs mais próximos 

a neutralidade assim como processos de troca catiônica entre o Na
+
 e o Ca

+2
, fornecendo 

águas do tipo Na-Ca-HCO3-Cl/ Ca-Na-HCO3-Cl. 

4
o
 estágio/fase: águas mais profundas, com pH neutros e em alguns casos levemente 

alcalinos, identifica-se processos de troca iônica, intemperismo de silicatos e maiores 

concentrações de cloreto em relação a bicarbonato. Essa relação Cl
-
> HCO3

-
 é um 

indicativo de águas mais antigas, já que minerais cloretados são os menos abundantes 

quando se consideram os ânions, além disso na região a única fonte desse mineral é a 

chuva, para que sua concentração supere a de bicarbonato é necessário um tempo de 

residência maior para o acúmulo de Cl
-
, nesse estágio são observadas águas do tipo Na-

Ca-Cl-HCO3/ Ca-Na-Cl-HCO3. 

A sequência evolutiva típica progride até a obtenção de águas do tipo Na-Cl e 

Ca-Cl (Banks, 2006). Nas águas subterrâneas da BEC, este tipo de água (Na-Cl)aparece 

como sendo 1
o
 estágio observado, em função da forte influencia da água de chuva, 

como discutido anteriormente. 

O maior tempo de residência das águas subterrâneas implica em uma maior 

mineralização da água. O intemperismo de minerais em meio ácido gera solutos e 

minerais secundários. Desta forma, a relação entre cátions e H
+
 e concentrações de 

H4SiO4 contribuem para a evolução geoquímica, entretanto suas concentrações são 

limitadas ou parcialmente controladas pela formação de minerais secundários tais como 

caulinita, ilita, montmorilonita entre outros. O bicarbonato, porém não é afetado pela 

formação desses minerais, logo ocorre um aumento progressivo gerado pelo 

intemperismo. Por consequência, suas concentrações podem ser utilizadas como medida 

de evolução geoquímica. Em águas subterrâneas da Nova Inglaterra (EUA), a caulinita 

apresentou-se em equilíbrio termodinâmico, enquanto que algumas evoluíram para a 

saturação de esmectita (montmorilonita) (Rogers, 1989). Esse comportamento 

geoquímico de saturação de alguns argilominerais pode ser visualizado nos Anexos de 

VIII a XI, caracterizando a evolução dos poços presentes na BEC.  
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5.5. Avaliação da Qualidade da Água 

 

A qualidade das águas da BEC foi avaliada considerando uso para consumo 

humano previsto na portaria N
o
 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS). Os parâmetros 

da qualidade e potabilidade da água podem ser observados na Tabela 10.  

As águas subterrâneas da BEC apresentam concentrações de Na
+
, SO4

-2
, NO2, 

Zn abaixo do limites estabelecido pela legislação vigente (portaria 2914/MS) e Al
+2

 com 

apenas uma amostra acima desse limite. Os demais parâmetros (Mn
+2

, Fe
+2

, Ba
+2

, Cl
-
, 

NO3
-
, F

-
, 

238
U, 

226
Ra e 

228
Ra) encontram-se acima dos limites estabelecidos, pelo menos 

para parte das amostras coletadas entre 2003 e 2008. O Anexo XII mostra o número de 

amostras que apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pelo MS. 

Em mais da metade das amostras coletadas o flúor (70%) e o manganês (66%) 

apresentaram valores acima dos limites estabelecidos para o consumo humano, seguido 

em menor expressão pelo 
228

Ra (43%) e o NO3
-
 (38%). Os valores entre parênteses 

representam em % o número de amostras que apresentaram concentrações acima do 

limite máximo permitido.  

Em 12,87% das amostras contendo urânio encontram-se acima do limite 

estabelecido para o consumo humano, contudo 12,75% dessas amostras estão 

localizadas na sub-bacia Cachoeira, na área de mineralização e áreas adjacentes, além 

de serem utilizados para monitoramento ambiental.  

As elevadas concentrações observadas das espécies (Mn
+2

, Fe
+2

, Ba
+2

, F
-
, 

238
U, 

226
Ra e 

228
Ra) em algumas amostras são em geral explicadas por processos geoquímicos 

naturais com exceção do NO3
-
 e Cl

-
 que podem ter origem antrópica. O Nitrato 

provavelmente associado às atividades pecuárias e o Cl
- 

associado a eventos de 

contaminação industrial nos poços LR-276 e PC-113 (conforme discutidos 

anteriormente). 

Sub-bacia Cachoeira 

Composta por 9 poços, somente os poços LR-211A e PC-20 são destinados ao 

consumo humano. Muito embora no passado, o poço LR-211 também tenha atendido a 

esta finalidade. Os poços LR-211A e LR-211 são usados para dessedentação de animais 

e irrigação, já o poço PC-20, além do consumo humano, é usado para irrigação do horto 
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florestal da INB. Os demais poços desta sub-bacia (LR-280, PC-18, LR-276 e PC-113) 

são utilizados para fins industriais e/ou de monitoramento.  

Todos os poços apresentam alguma amostra com concentração acima do limite 

permitido para o Mn
+2

. Sendo que para os poços LR-211 e PC-01 todas as amostras para 

consumo humano encontram-se acima do limite permitido. No caso do PC-01, essas 

concentrações podem atingir até 10 vezes o limite estabelecido para consumo humano. 

Por outro lado, o LR-211A, possui somente uma amostra com concentração um pouco 

superior ao limite. 

O Fe
+2

 não é um elemento crítico nesta sub-bacia, observam-se poucas amostras 

com concentração superior aos limites estabelecidos para consumo humano. Os poços 

com o maior número de amostras acima do limite são LR-211 e o PC-20.  

O Ba
+2

 não parece ser um problema relevante nesta sub-bacia, a exceção do poço 

LR211, onde 90% das amostras estão acima do limite estabelecido para consumo 

humano, alcançando em uma das amostras concentrações até 10 vezes o limite 

permitido para consumo humano.No poço LR-211A (próximo ao poço LR-211), o Ba
+2

 

ainda é um problema, onde 57% das amostras estão acima do limite permitido para 

consumo humano. No entanto, para os demais poços esse elemento não é relevante, 

sendo observadas amostras acima do limite somente nos poços LR-280 e LR-276.  

O cloreto nesta sub-bacia é relevante, estando acima do limite máximo permitido 

somente nos poços LR-211 (60%), PC-18 (54%), LR-276 (44%) e PC-113 (80%).Os 

valores entre parênteses representam em % o número de amostras com concentração 

acima do limite máximo permitido. Como já discutido anteriormente, os elevados 

valores de cloreto nos poços LR-276 e PC-113 podem refletir a influência do depósito 

de estéril da INB e eventos de contaminação, respectivamente. O NO3
-
 é relevante 

somente nos poços PC-18 (100%), PC-113 (100%), LR-280 (75%) e LR-276 (67%). 

Dos 9 poços avaliados para concentrações de F
-
, apenas 2 apresentam 

concentrações  abaixo de limite máximo permitido. Considerando o consumo humano, 

os poços PC-01 e PC-20 apresentam todas as amostras acima do limite estabelecido, 

seguido pelo LR-279 (75%) e PC-18 (45%).  

O limite máximo estabelecido para o urânio pelo Ministério da Saúde foi 

baseado na toxidez química deste elemento, que é mais restritiva que seus efeitos 
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radiológicos. A contribuição do urânio para dose radiológica devido a ingestão de água 

será discutida mais adiante neste capítulo. Este radionuclídeo é crítico para os poços 

localizados próximo a anomalia 13, i.e., LR-279, PC-01, PC-18 e LR-280 e em uma 

amostra do PC-05 (sub-bacia Vacas). 

Os limites para Rádio (
226

Ra e 
228

Ra) destinado para consumo humano parecem 

refletir os níveis recomendados (“Guidance level”) pela Organização Mundial de Saúde, 

após arredondamento logarítmico (WHO, 2011), baseado num critério de dose de 

0,1mSv/a. O 
226

Ra não é relevante nesta sub-bacia, onde somente duas amostras  

excedem o limite estabelecido, observados nos poços LR-211 e PC-01. Todavia, no LR-

211, esta concentração encontra-se ligeiramente acima do limite determinado para este 

uso. Por outro lado, as concentrações de 
228

Ra são superiores ao limite máximo 

estabelecidoem todas as amostras do PC-113, em 80% das amostras do LR-211, 67% 

das amostras do LR-276 e 58% das amostras do PC-01. 

Sub-bacia Mangabeira  

Constituída apenas pelo PC-02, que é utilizado para monitoramento ambiental. 

Todas as concentrações de Mn
+2

 estão acima do limite recomendado para 

consumo humano. 

Nesta sub-bacia, poucas amostras estão acima do limite recomendado para Fe
+2

, 

apenas 17% amostras. 

Quando considerados os valores de Ba
+2

 e Cl
-
 100% das amostras encontra-se 

dentro do estabelecido para esse uso. 

O NO3
- 
encontra-se em 25% das amostras em desacordo com o recomendável. 

O fluoreto é um elemento relevante para o consumo humano, estando acima do 

limite máximo permitido em 83% das amostras. 

Para consumo humano todas as amostras encontram-se dentro do permitido para 

urânio.  

Das 12 amostras avaliadas para concentrações de 
226

Ra 100% é inferior ao limite 

máximo estabelecido, não sendo relevante, contudo 33% das amostras apresentam 

resultado de de 
228

Ra superiores ao recomendado. 
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Sub-bacia Vacas 

Formada por 6 poços, apenas os poços PC-43 e PC-24 são destinados a 

comunidade, enquanto que os poços PC-05, PC-21, PC-23, PC-10 são para fins 

industriais. 

As concentrações de Mn
+2

 excedem o limite aceitável em pelo menos uma 

amostra. Dentre os poços observados, o PC-21 é o que apresenta maior número de 

amostras acima do limite recomendado. 

O Fe
+2

 não é um relevante nesta sub-bacia, notam-se poucas amostras com 

concentração superior aos limites estabelecidos para consumo humano, cujos poços com 

o maior número de amostras acima do limite são PC-23 (42% das amostras), os demais 

poços apresentam no máximo 25% das amostras acima do limite permitido. 

Todas as concentrações de Ba
+2

, Cl
-
 e 

226
Ra são inferiores ao aceitável para os 

diferentes usos. 

O NO3
-
 não é um elemento relevante para 83% dos poços, já que serão poucas 

amostras com concentrações superiores ao limite recomendado e no caso do PC-43 

todas as amostras se enquadram no limite. Contudo, para o PC-21 esse elemento é 

crítico, pois 78% das amostras excedem o limite. 

O fluoreto nesta sub-bacia é relevante, estando acima do limite máximo 

permitido para consumo humano em todos os poços, variando entre 42% das amostras 

no PC-23 e 100% no PC-05.  

O limite máximo de urânio para consumo humano de acordo com MS excede 

apenas em uma amostra do PC-05. 

As concentrações de 
228

Ra são superiores ao limite máximo estabelecido em 

78% as amostras do PC-21, em 83% das amostras do PC-23, 92% das amostras do PC-

05 e apenas 10% das amostras do PC-24. 

Sub-bacia Engenho 

Constituída por 4 poços, todos com fins industriais. 
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Todos os poços apresentam amostras superiores ao limite recomendado para 

Mn
+2

, sendo, porém o PC-31 com 100% das amostras destinadas para consumo 

humano. 

Nesta sub-bacia, o Fe
+2

 não é relevante, notam-se poucas amostras com 

concentração superior aos limites estabelecidos para consumo humano, com exceção do 

PC-31, que possui 42% das amostras superior ao limite recomendado.  

Todas as concentrações de Cl
-
 são inferiores ao limite máximo permitido. 

O NO3
-
 é relevante para consumo humano nos poços PC-29 (72%), PC-16 (81%) 

e PC-34 (45%).  

O fluoreto é um elemento crítico. Das amostras avaliadas 100% estão acima do 

limite máximo aceitável. 

Todas as concentrações de U-natural estão em acordo com os padrões 

estabelecidos.  

Nesta sub-bacia, o 
226

Ra é irrelevante. Entretanto, no PC-31 (64%) as 

concentrações estão acima do limite máximo determinado para consumo humano e nos 

PC-29 e PC-16, são observadas poucas amostras superiores ao limite aceitável.  

Para consumo humano, os poços não se enquadram nos limites de potabilidade.  

As doses estimadas considerando todos os radionuclídeo para ingestão de 2 L de 

água por dia para um adulto podem ser observadas na Tabela 19.  

Somente os poços LR-279 (2,14mSv/a em 2005 e 1,25mSv/a em 2006) e LR-

211 (2,69mSv/a em 2005) excederam ao valor de 1mSv/a, nível de referência 

recomendado pela Agência Internacional de Energia Atômica através da sua Norma 

Básica de Segurança (BSS), para ingestão de água potável contendo radionuclídeo. O 

poço LR-279 foi desestruturado pelo avanço da frente de lavra e o poço LR-211 não é 

usado para consumo humano, sendo  usado eventualmente para irrigação e 

dessedentação de animais (comunicação pessoal), entretanto é importante destacar que 

não há controle do uso da água desse poço.Para uma avaliação radiológica mais realista  

outras vias de exposição deveriam ser consideradas no cálculo de dose. 

O radionuclídeo com maior contribuição para a dose foi o 
228

Ra.  
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Tabela 19: Dose efetiva por ingestão de água (mSv/a) 

Poço 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

LR 276 2,32x10-4 9,41x10-1 3,41x10-1   1,12x10-3 6,05x10-4 

LR 279 6,07x10-4   2,14x10 1,25x10 1,81x10-3 6,51x10-1 

LR 280 7,91x10-4 4,78x10-4 6,11x10-1 5,45x10-4 1,75x10-3 3,23x10-4 

PC 01 8,81x10-4 5,81x10-4   5,2x10-4 2,98x10-3 1,40x10-3 

PC 02 1,35x10-3 3,30x10-4 4,33x10-1 2,62x10-4 9,98x10-4 3,36x10-1 

PC 05 1,50x10-3 1,32x10-3 1,44x10-3 2,46x10-3 2,14x10-3 6,63x10-1 

PC 10 3,57x10-4 4,61x10-4 2,06x10-4 5,50x10-1 4,06x10-1   

PC 16 3,81x10-4 3,55x10-1 3,49x10-4 7,88x10-4 7,88x10-4 4,28x10-4 

PC 18 1,05x10-3 5,51x10-1 5,57x10-4 3,12x10-1 1,27x10-3 6,24x10-1 

PC 20 5,44x10-4 3,40x10-4 2,95x10-4 3,60x10-1 6,92x10-4 6,77x10-4 

PC 21 1,16x10-3 1,12x10-3 4,51x10-1   6,66x10-1 4,38x10-4 

PC 23 2,75x10-3 4,98x10-4 1,50x10-3 3,1x10-3 2,93x10-3 5,11x10-1 

PC 24 6,17x10-4 3,34x10-4 2,48x10-1 5,46x10-4 6,33x10-4   

PC 29 2,05x10-4 2,10x10-4 3,15x10-1 4,33x10-4 4,53x10-4 4,51x10-1 

PC 31 8,07x10-4 6,33x10-1 1,16x10-3 1,12x10-3 1,10x10-3 4,59x10-2 

PC 34 3,81x10-4 6,33x10-1 2,39x10-4 3,24x10-4 6,10x10-4 3,51x10-1 

PC 43   4,15x10-4 1,98x10-1   7,34x10-4 3,82x10-2 

PC 113   5,12x10-1 1,26x10-3   1,40x10-3   

LR 211 2,19x10-3 5,69x10-1 2,69x10 3,53x10-3 3,77x10-3   

LR 211A 7,20x10-1 5,79x10-4 4,27x10-1 2,41x10-4     
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1. Conclusões 

 

O trabalho de pesquisa desenvolvido mostrou que a caracterização geoquímica e 

a classificação das águas subterrâneas em uma bacia hidrográfica sujeita a mineração de 

urânio são etapas fundamentais no entendimento do sistema geoquímico, propiciando 

não só a compreensão da composição química dessas águas, mas também a 

identificação das principais fontes dos solutos observadas. Esse conhecimento favorece 

a utilização e o gerenciamento mais sustentável deste recurso (através da identificação 

dos contaminantes de origem antrópicas e resultado dos processos naturais). 

Com base nos resultados encontrados sobre o sistema geoquímico e a qualidade 

das águas subterrâneas da BEC, podem ser obtidas as seguintes conclusões: 

 O fluxo de água subterrânea na área da BEC apresenta forte correlação com a 

topografia do terreno (r=0,954).  O sentido geral é de oeste para leste, sendo a sub-

bacia Vacas, o manancial potencialmente receptor das águas das demais sub-bacias 

(Cachoeira, Mangabeira e Engenho); 

 A composição química das águas de chuva na área da BEC mostra um pH 

ligeiramente ácido e baixas concentrações de ânions (indicando a existência de 

chuvas limpas). Os ânions de maior representatividade foram Cl
- 
> NO3

- 
> SO4

-2
, já 

os cátions foram Na
+ 

> Ca
+2 

> Mg
+2 

> K
+
, característicos de ambientes continentais 

ainda não impactados por atividades antrópicas, muito embora, tanto o nitrato 

quanto o fluoreto foram determinados na água de chuva, sugerindo alguma 

contaminação antrópica. 

 Apesar da variabilidade observada nas concentrações dos constituintes majoritários 

das águas subterrâneas que compõem a BEC, os valores medianos desses 

constituintes encontram-se dentro da faixa de variação esperada para águas 

subterrâneas doces. 

 Com relação à origem ou fonte dos solutos a grande maioria é originada pela 

dissolução dos minerais constituintes dos granitos e gnaisses do Complexo Lagoa 

Real como : Albita (Na
+
); Anortita e calcita (Ca

+2
); Microclina e ortoclásio (K

+
); 

Anfibólio e piroxênio (Mg
+2

); Feldspatos, micas e barita (Ba
+2

); Piroxênio, 

anfibólio, biotita (Fe
+2

); Fluorita, biotita e anfibólios (F
-
); Piroxênios, anfibólios, 
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epidotos e granadas (Mn
+2

); Oxidação de sulfetos (SO4
-2

). No entanto, outras fontes 

devem ser consideradas como a água de chuva e intensa evaporação, principal fonte 

de Cl
-
, a dissolução do CO2 na zona edáfica, principal fonte de HCO3

-
 ou mesmo as 

atividades antrópicas como as atividades da URA (aumento de Cl
-
) ou a pecuária, 

principal fonte de NO3
-
.  

 A maioria dos poços na área da BEC apresenta valores estáveis de pH, de caráter 

levemente ácido a neutro, com pouca variação entre os poços analisados, muito 

embora pH ácido e alcalino tenham sido observados nos poços LR-211 e PC-43, 

respectivamente. Em geral essas águas possuem características oxidantes e podem 

ser consideradas como não salinas a levemente salinas, sugerindo fluxos rápidos, 

com tempo de residência curto. 

 A distribuição de radionuclídeos na área da BEC é controlada pela ocorrência das 

anomalias uraníferas. As maiores concentrações de urânio e tório foram observadas 

em locais próximos a anomalia uranífera (AN-13) na sub-bacia Cachoeira. No 

entanto, esse comportamento não é tão evidente se analisarmos os radionuclídeos 

filhos 
226

Ra, 
228

Ra, e em menor proporção, o 
210

Pb. As maiores concentrações de 

Rádio foram observadas no LR-211 (sub-bacia Cachoeira), sugerindo que outros 

fatores (como associação geoquímica com o Ba) poderiam influenciar a composição 

química destas águas; e, de 
210

Pb, foram identificadas no LR-279 devido à 

proximidade deste poço com a cava da mina. No entanto, à medida que se distancia 

das áreas da anomalia uranífera AN-13 e do LR-211, as concentrações dos 

radionuclídeos caem a nível de “background”. A variação das concentrações dos 

radionuclídeos (
238

U, 
226

Ra, 
210

Pb, 
232

Th, 
228

Ra) nas águas subterrâneas das demais 

sub-bacias (Mangabeira, Vacas e Engenho) refletem a variação natural desses 

radionuclídeos.  

 Em geral, nem a precipitação nem o pH afetaram significativamente as 

concentrações dos íons maiores ao longo do tempo analisado (2003 a 2008). As 

concentrações de K
+
, SO4

-2
 e Mg

+2 
são relativamente baixas e não se alteraram 

expressivamente durante todo o período analisado. Em geral, observa-se um 

decréscimo nas concentrações de Cl
-
 e Na

+ 
ao longo dos anos, indicando processos 

de diluição e troca iônica ao longo da zona não-saturada. Dentre os diferentes 

eventos de precipitação, somente a chuva de janeiro/2004 (com intensidade de 

332,3 mm) parece ter sido capaz de alterar as concentrações de alguns desses 

elementos químicos. 
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 A caracterização das facies hidroquímicas da água subterrâneas da BEC, realizada 

com o auxílio do diagrama de Piper, mostram que o tipo predominante de água é 

mista (Na-Ca-HCO3-Cl), com a concentração de poços plotados no centro do 

diagrama de Piper. O cátion predominante é o sódio seguido do cálcio e, em menor 

expressão, o magnésio e potássio (Na
+ 

> Ca
+2

> Mg
+2

>K
+
). Com relação aos ânions, 

o bicarbonato é dominante, seguido pelo cloreto e com baixa representação, o 

sulfato (HCO3
- 

>Cl
- 

> SO4
-2

). Apesar da sub-bacia Cachoeira apresentar a maior 

variação entre os diferentes tipos de água, o tipo predominante identificado (Na-Ca-

HCO3-Cl) foi similar ao encontrado para as demais sub-bacias (Mangabeira, Vacas 

e Engenho). 

 Os estudos hidrogeoquímicos na BEC permitiram constatar que a composição 

química das águas subterrâneas é resultado do intemperismo de silicatos, 

mecanismos de troca iônica e  processos de evaporação. 

 A distribuição das principais espécies químicas nas águas subterrâneas da BEC 

(estimada através de modelagem com o software PHREEQC) mostraram que os 

elementos F, Cl, K, Na, Ba, Mg e Ca, com algumas exceções, encontram-se na água 

subterrânea sob forma livre. Os demais elementos ocorrem, preferencialmente, na 

forma de complexos. O cálcio encontra-se preferencialmente sob a forma livre 

(Ca
+2

), contudo, é identificada a espécie CaHCO3. A espécie dominante do carbono 

é o HCO3
-
. O nitrogênio e o enxofre aparecem em 100% dos poços como NO3

-
 e 

SO4
-2

 e o urânio, devido ao potencial redox da solução, ocorre na sua forma oxidada 

U
+6

, complexado preferencialmente com os carbonatos, seguido pelos fosfatos; 

 Os índices de saturação calculados na BEC demonstraram que todos os poços 

encontram-se supersaturados em albita, barita, goetita, caulinita, quartzo e 

montmorilonitas, porém, subsaturados em uraninita e uranofano. Para a maioria dos 

poços, os índices de saturação apresentaram baixas variações ao longo do tempo. 

 A modelagem inversa realizada com a ajuda do software PHREEQC revelou 

sequências importantes de reações de dissolução e precipitação (modelos 

reacionais), que refletem a interação água-rocha. A sub-bacia Cachoeira, devido à 

maior variedade de tipos de poços (rasos e profundos) e, consequentemente, de tipos 

de água, apresentou o maior número de modelos reacionais. Essa é uma limitação 

inerente à abordagem utilizada. No entanto, o modelo reacional 3 parece ser o 

modelo mais adequado, onde os processos geoquímicos mais relevantes são: i) 
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precipitação da albita; ii) dissolução da anortita, iii) troca iônica entre o sódio e 

cálcio e iv) formação de argilominerais. Esses resultados são consistentes com os 

diagramas geoquímicos obtidos. A sub-bacia Vacas, em função da homogeneidade 

composicional, apresenta apenas 1 modelo reacional, com destaque para o 

mecanismo de troca iônica com a precipitação de sódio e dissolução de cálcio; a 

sub-bacia Engenho apresenta 3 modelos reacionais, onde se observa como processo 

dominante o mecanismo de troca catiônica com remoção de cálcio e incorporação de 

sódio à solução e a formação de minerais secundários a partir da anortita.  

 Diferentemente do observado nos diagramas de Schoeller, os digramas de Stiff 

permitiram identificar mais claramente a evolução geoquímica das águas da BEC, 

desde águas mais rasas até águas mais profundas. A sequência evolutiva dos tipos 

de água é: Na-Cl→ Na-Ca-Cl/ Ca-Na-Cl→ Na-Ca-HCO3-Cl/ Ca-Na-HCO3-Cl→ 

Na-Ca-Cl-HCO3/ Ca-Na-Cl-HCO3;  

A qualidade das águas da BEC foi avaliada considerando a portaria N
o
 

2914/2011 do Ministério da Saúde – MS (consumo humano). Os resultados obtidos 

mostram que as concentrações de Na
+
, SO4

-2
, NO2, Zn encontram-se abaixo dos limites 

estabelecidos pelas legislações vigentes e Al
+2 

 com apenas uma amostra acima desse 

limite. Os demais parâmetros (Mn
+2

, Fe
+2

, Ba
+2

, Cl
-
, NO3

-
, F

-
, 

238
U, 

226
Ra e 

228
Ra) 

encontram-se acima dos limites estabelecidosem,pelo menos, parte das amostras 

coletadas entre 2003 e 2008. Em mais da metade das amostras coletadas, o flúor e o 

manganês apresentaram valores acima dos limites estabelecidos para o consumo 

humano, seguido em menor expressão pelo 
228

Ra e o NO3
-
. Em 12,87% das amostras 

contendo urânio encontram-se acima do limite estabelecido para o consumo humano, 

contudo 12,75% dessas amostras estão localizadas na sub-bacia Cachoeira, na área de 

mineralização e áreas adjacentes, além de serem utilizados para monitoramento 

ambiental;  

 As doses efetivas estimadas para um adulto considerando ingestão de água contendo 

radionuclídeo são baixas variando de 2,10x10
-4

 a 2,69 mSv/a. Durante o período 

analisado (2003 a 2008) somente os poços LR-279 (2,14mSv/a em 2005 e 

1,25mSv/a em 2006) e LR-211 (2,69mSv/a em 2005) excederam ao valor de 

1mSv/a (Nível de referência para ingestão de água potável contendo 

radionuclídeos,recomendado pela AIEA). O poço LR-279 foi desestruturado pelo 

avanço da frente de lavra e o poço LR-211 é usado eventualmente para irrigação e 
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dessedentação de animais (comunicação pessoal), entretanto é importante destacar 

que não há controle do uso do poço. Contudo, um cálculo de dose considerando 

essas outras vias de exposição deveria ser realizado. 

Os estudos hidrogeoquímicos realizados no desenvolvimento desta dissertação 

não permitiram identificar diferenças significativas entre a composição química da água 

subterrânea de áreas suportadas por rochas gnáissicas das áreas suportadas por rochas 

graníticas, assim como não foi possível estabelecer de forma clara a conexão hidráulica 

entre os poços. 

A composição química da água da BEC sugere recarga com fluxos rápidos e 

tempo de residência curto, evidenciado pela presença de nitrato nas águas subterrâneas 

de poços profundos. 

Com relação ao impacto das atividades da Unidade de Concentrado de Urânio 

(URA) operado pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) nas águas subterrâneas dos 

poços analisados, pode-se afirmar que a maioria dos constituintes da água é de origem 

natural; as atividades da URA parecem impactar os poços LR-276 (influência do 

depósito de rejeitos) e PC-113 (influência pela proximidade com o LR-276, já que este 

poço é o primeiro a montante do depósito de rejeitos). No entanto, há que se considerar 

o tempo de trânsito entre a liberação desses poluentes a partir dos termos-fontes da 

URA até a área de captação dos poços. A não observação desses contaminantes nas 

águas subterrâneas não significa obrigatoriamente que não esteja ocorrendo vazamento 

desses termos-fontes para o meio ambiente.  

O estudo da BEC contribui para avaliar de maneira integrada as características 

hidrogeológicas, meteorológicas, hidrogeoquímicas e sua gênese, evolução geoquímica 

e qualidade das águas subterrâneas do sistema aquífero tanto em poços mais rasos 

quanto mais profundos. Alguns desses sistemas encontram-se livres, enquanto outros 

semiconfinados, mas ambos estão suscetíveis a interferências oriundas de atividades 

antrópicas. Portanto, é necessário o gerenciamento dos recursos hídricos, para impedir o 

acentuado rebaixamento do nível d’água, amenizar as contaminações geradas pela 

indústria e buscar alternativas para reduzir a concentração de certos minerais na água, 

mas para isso deve ocorrer interação entre os recursos naturais e atividades industriais. 
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6.2. Recomendações 

 

1. Ampliação do número de poços incluídos na análise hidrogeoquímica, através 

de uma melhoria das atividades analíticas, uma vez que nem todas as águas subterrâneas 

dos poços na área da BEC alcançaram o critério de qualidade adotado nesta dissertação 

(Erro balanço iônico <10%). 

2. Desenvolvimento de estudo geoquímico específico para entendimento da 

anomalia de Ba
+2 

na área dos poços LR-211 e LR-211A. 

3. Estimativa do cálculo de dose considerando outras vias de exposição. 

4. Padronização (o que, quando e como medir) da frequência (por exemplo, 

mensal) e dos poços, nos quais serão coletadas informações hidráulicas.  

5. Medição da temperatura, condutividade, Eh, pH e alcalinidade em campo ao 

coletar as amostras de água (chuva e subterrânea). 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I: Dados utilizados na elaboração do mapa potenciométrico 

 

Amostra X Y Z (média) Carga Hidráulica Média 

PC-001 792554,0 8469284,0 843,0 840,4 

PC-002 793036,3 8470242,8 823,0 819,5 

PC-005 795817,4 8469440,5 782,4 776,1 

PC-009 8469446,8 795761,0 782,6 763,0 

PC-010 795689,6 8469543,8 787,0 778,6 

PC-012 8469478,5 795256,4 785,0 775,5 

PC-013 8470804,6 794602,1 837,3 815,1 

PC-016 796159,8 8469196,9 779,3 768,5 

PC-017 8469299,3 796186,0 778,8 767,3 

PC-018 791801,3 8468996,1 865,0 863,5 

PC-020 793236,7 8470179,5 822,0 821,1 

PC-021 793372,3 8470275,4 818,6 815,4 

PC-023 795010,4 8470094,7 803,3 799,8 

PC-024 795106,0 8470013,0 793,4 790,4 

PC-029 795336,6 8468495,4 799,0 797,8 

PC-031 795469,9 8468536,7 796,0 785,5 

PC-032 8469299,3 796186,0 816,2 804,2 

PC-033 8469398,9 796148,9 779,1 768,5 

PC-034 796256,0 8469094,0 784,5 756,5 

PC-035 8470539,7 794607,3 839,0 811,2 

PC-036 8470458,0 794555,0 831,0 822,5 

PC-037 8470308,1 794662,1 812,4 797,6 

PC-038 8470344,1 794772,8 826,6 795,9 

PC-040 8468974,8 796350,9 797,4 778,7 

PC-042 8470638,0 794082,0 822,0 814,9 

PC-043 794054,0 8470747,0 831,0 823,7 

PC-045 8469417,0 795951,2 781,7 756,2 

PC-050 8471386,5 793715,3 830,3 813,2 

PC-051 8471679,0 793845,0 884,0 856,0 

PC-054 8471584,0 793681,0 844,0 835,4 

PC-059 8472385,0 793510,0 875,0 870,7 

PC-062 8472615,7 793338,3 873,1 870,9 

PC-070 8469498,9 796487,7 775,0 766,0 

PC-072 8472192,0 793656,0 873,2 869,4 

PC-073 8468632,0 795685,0 813,2 806,7 

PC-074 8469060,7 795952,2 781,4 768,7 

PC-077 8468716,0 795819,0 788,9 778,3 

PC-078 8468632,0 795685,0 793,0 790,4 

PC-079 8468617,0 795893,0 795,0 783,2 

PC-085 8469983,2 796745,6 779,6 777,1 

PC-086 8470160,7 796629,9 786,9 780,9 

PC-088 8470340,0 796443,0 798,0 796,4 

PC-089 8470499,0 796299,6 796,1 794,4 
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CONT. Anexo I: Dados utilizados na elaboração do mapa potenciométrico 

Amostra X Y Z (média) Carga Hidráulica Média 

PC-091 8470582,0 796109,0 822,1 819,8 

PC-093 8470471,7 796669,6 806,7 796,9 

PC-094 8470557,3 796852,7 820,6 802,9 

PC-095 8470344,6 795964,9 816,4 801,4 

PC-099 8470588,0 796379,0 816,0 801,4 

PC-103 8467068,0 795608,0 878,9 874,6 

PC-112 8471220,0 792663,0 870,0 866,4 

PC-113 793172,0 8469570,0 835,0 834,8 

PC-115 8467949,0 794801,0 841,0 837,1 

PC-116 8468249,0 795840,0 815,0 812,0 

PC-117 8468004,0 796074,0 790,3 778,2 

PC-122 8468904,0 791612,0 925,0 921,8 

PC-125 8467795,0 794206,0 844,7 838,3 

PC-129 8466878,0 794336,0 889,9 880,3 

PC-130 8467219,0 794960,0 850,3 841,0 

LR-211 788922,0 8467968,0 946,0 939,9 

LR-211A 789710,0 8467466,0 967,0 961,6 

LR-276 793156,0 8469461,0 840,0 830,8 

LR-280 791822,0 8468930,0 880,0 872,0 
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Anexo II: Parâmetros químicos, físico-químicos e U-natural analisados na água de chuva da Bacia Experimental de Caetité (mg/L) 

 

Período Chuva Na K Ca Mg Cl SO4 Al Ba 
 

Fe F Mn NO3 
 

U 
 

SiO2 
Erro do 

pH 
balanço iônico 

03 a 06/2012 1,10 0,93 1,20 0,42 1,40 1,70 5,10E-03 3,55E-02 
 

8,59E-03 0,05 0,02 1,50 < 2,00E-04 < 2,10 -13,60 5,24 

07/2012 1,10 0,75 2,80 0,46 2,10 0,62 1,03E-01 5,00E-02 < 1,00E-02 0,03 0,07 0,06 < 2,00E-04 < 2,10 -32,70 5,79 

08/2012 1,60 0,21 0,68 0,24 2,20 0,88 1,07E-01 9,70E-03 < 1,00E-02 0,02 0,01 0,79 < 2,00E-04 < 2,10 -24,60 4,86 

11/2012 0,29 0,20 0,35 0,08 0,33 0,36 1,14E-01 7,68E-03 < 1,00E-02 0,02 0,04 1,23 < 2,00E-04 < 2,10 -2,50 4,84 

12/2012 0,25 0,12 0,19 0,07 0,31 0,31 1,49E-02 4,55E-03 < 1,00E-02 0,02 0,03 1,16 
 

3,71E-03 < 2,10 -27,60 5,27 

01/2013 0,17 0,04 0,15 0,04 0,17 0,20 3,67E-03 1,00E-03 < 1,00E-03 0,02 0,01 0,42 
 

3,59E-04 < 2,10 -16,80 5,40 

03/2013 0,19 0,25 0,17 0,08 0,24 0,26 7,07E-03 2,09E-03 < 1,00E-02 0,02 0,01 0,43 
 

4,08E-04 < 2,10 -2,40 5,38 

04/2013 0,90 0,20 1,00 0,14 1,00 0,66 2,15E-03 4,41E-03 < 1,00E-02 0,03 0,01 1,42 
 

2,75E-04 < 2,10 2,70 5,36 

05/2013 1,40 2,30 0,86 0,58 3,00 1,30 3,07E-02 5,61E-03 
 

1,48E-02 0,27 0,02 2,89 
 

4,54E-04 < 2,10 -37,50 5,57 

Mediana 0,90 0,21 0,68 0,14 1,00 0,62 1,49E-02 5,61E-03 < 1,00E-02 0,02 0,02 1,16 
 

2,75E-04 < 2,10 -16,80 5,36 

Desvio 0,53 0,68 0,79 0,19 0,98 0,48 4,66E-02 1,62E-02 
 

3,37E-03 0,08 0,02 0,79 
 

1,08E-03 
 

0,00 13,58 0,29 

Mínimo 0,17 0,04 0,15 0,04 0,17 0,20 2,15E-03 1,00E-03 < 1,00E-03 0,02 0,01 0,06 < 2,00E-04 < 2,10 -37,50 4,84 

Máximo 1,60 2,30 2,80 0,58 3,00 1,70 1,14E-01 5,00E-02 
 

1,48E-02 0,27 0,07 2,89 
 

3,71E-03 < 2,10 2,70 5,79 
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Anexo III: Resumo estatísticos dos parâmetros químicos majoritários (mg/L) por localização no 

período de 2003 a 2008 

 

Localização 
 

Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3 NO3 SiO2 

LR 211 mediana 150,00 1,60 7,20 20,00 270,00 1,50 27,00 3,38 66,55 

n=10 desvio 34,00 1,00 3,00 7,00 69,00 1,30 16,00 12,08 34,04 

 

mínimo 55,00 1,20 3,70 10,00 110,00 0,05 13,00 1,00 17,32 

  máximo 190,00 4,80 14,00 35,00 350,00 3,90 63,00 38,38 119,80 

LR 211A mediana 11,00 6,40 2,90 11,00 3,60 11,00 68,00 1,00 44,20 

n=7 desvio 32,00 2,00 0,35 1,80 46,00 4,50 9,40 2,98 3,86 

 

mínimo 5,90 1,50 2,40 7,60 0,70 0,31 50,00 1,00 35,60 

  máximo 100,00 8,00 3,50 13,00 140,00 16,00 77,00 9,05 47,60 

LR 276 mediana 110,00 9,40 10,00 80,00 240,00 19,00 130,00 23,33 30,07 

n=9 desvio 43,00 4,00 5,30 32,00 140,00 29,00 13,00 13,08 21,73 

 

mínimo 44,00 5,10 3,40 26,00 48,00 7,00 120,00 1,00 27,20 

  máximo 180,00 16,00 18,00 110,00 500,00 91,00 150,00 36,48 75,90 

LR 279 mediana 90,00 6,60 6,60 48,00 98,00 18,00 250,00 3,40 44,50 

n=8 desvio 9,20 0,57 0,75 5,30 20,00 4,60 15,00 3,88 18,65 

 

mínimo 83,00 5,80 5,60 38,00 65,00 9,90 230,00 0,10 24,90 

  máximo 110,00 7,30 8,20 56,00 140,00 25,00 280,00 12,95 68,20 

LR 280 mediana 70,00 11,00 10,00 110,00 160,00 17,00 280,00 19,30 33,65 

n=12 desvio 5,30 4,60 0,68 3,50 35,00 19,00 25,00 12,72 9,90 

 

mínimo 60,00 9,50 9,50 110,00 70,00 12,00 240,00 1,00 19,60 

  máximo 80,00 27,00 12,00 120,00 210,00 83,00 320,00 45,90 45,46 

PC 01 mediana 110,00 7,70 11,00 86,00 140,00 27,00 360,00 1,00 34,45 

n=12 desvio 16,00 0,80 0,93 5,70 28,00 6,00 40,00 11,20 14,55 

 

mínimo 77,00 6,40 9,30 73,00 89,00 12,00 300,00 0,97 22,40 

  máximo 140,00 9,40 13,00 93,00 170,00 35,00 420,00 36,00 62,70 

PC 02 mediana 85,00 8,60 5,30 69,00 110,00 11,00 310,00 3,76 28,16 

n=12 desvio 6,20 1,40 0,50 13,00 21,00 5,70 33,00 6,09 9,06 

 

mínimo 65,00 6,80 4,80 61,00 54,00 3,60 230,00 1,00 13,84 

  máximo 88,00 13,00 6,50 110,00 140,00 22,00 350,00 20,49 41,07 

PC 05 mediana 86,00 9,90 3,60 80,00 92,00 44,00 290,00 1,13 44,78 

n=12 desvio 17,00 3,30 0,89 7,60 26,00 18,00 37,00 12,60 11,61 

 

mínimo 78,00 7,00 3,10 70,00 66,00 19,00 220,00 0,87 22,70 

  máximo 150,00 21,00 6,40 96,00 170,00 80,00 350,00 47,31 54,60 

PC 10 mediana 140,00 7,70 5,30 78,00 140,00 38,00 350,00 1,34 52,50 

n=8 desvio 14,00 0,69 0,36 6,80 35,00 4,60 29,00 17,10 13,09 

 

mínimo 130,00 7,30 4,80 67,00 100,00 30,00 310,00 1,00 26,20 

  máximo 180,00 9,40 6,00 86,00 210,00 45,00 410,00 53,15 63,00 

PC 16 mediana 140,00 5,60 6,00 61,00 110,00 39,00 290,00 55,57 55,70 

n=11 desvio 18,00 0,77 1,80 17,00 36,00 6,30 50,00 41,98 17,92 

 

mínimo 100,00 4,90 3,70 40,00 64,00 28,00 200,00 5,00 28,22 

  máximo 180,00 7,40 9,10 93,00 190,00 51,00 350,00 142,47 78,00 

PC 18 mediana 85,00 12,00 12,00 130,00 260,00 11,00 240,00 31,93 38,71 

n=11 desvio 8,80 31,00 1,10 15,00 34,00 2,70 25,00 6,69 14,64 

 

mínimo 72,00 10,00 10,00 100,00 210,00 3,40 180,00 18,62 15,40 

  máximo 110,00 120,00 14,00 160,00 340,00 14,00 250,00 41,27 57,50 
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CONT. Anexo III: Resumo estatísticos dos parâmetros químicos majoritários (mg/L) localização no 

período de 2003 a 2008 

 

Localização 
 

Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3 NO3 SiO2 

PC 20 mediana 99,00 7,50 4,30 56,00 120,00 14,00 260,00 6,13 46,10 

n=13 desvio 11,00 0,64 0,30 4,30 22,00 7,60 13,00 19,10 13,44 

 

mínimo 94,00 6,80 3,60 49,00 91,00 11,00 230,00 1,92 21,80 

  máximo 130,00 9,20 4,80 65,00 160,00 42,00 270,00 76,80 59,40 

PC 21 mediana 140,00 17,00 7,90 92,00 180,00 31,00 320,00 61,00 43,70 

n=9 desvio 6,40 4,50 1,10 18,00 30,00 5,10 30,00 28,50 15,71 

 

mínimo 130,00 3,70 5,10 47,00 110,00 22,00 240,00 0,82 9,87 

  máximo 150,00 20,00 9,40 120,00 210,00 35,00 360,00 82,21 54,10 

PC 23 mediana 110,00 9,80 6,20 70,00 130,00 37,00 300,00 4,22 28,61 

n=12 desvio 21,00 0,93 1,30 11,00 36,00 33,00 48,00 5,63 9,61 

 

mínimo 63,00 8,30 5,20 43,00 45,00 20,00 200,00 1,00 12,10 

  máximo 130,00 12,00 9,70 85,00 160,00 140,00 370,00 18,77 37,69 

PC 24 mediana 150,00 13,00 7,90 94,00 160,00 52,00 420,00 1,66 41,01 

n=10 desvio 14,00 5,30 0,51 8,00 42,00 6,00 44,00 11,78 11,53 

 

mínimo 140,00 9,60 7,30 81,00 98,00 42,00 320,00 1,00 16,73 

  máximo 180,00 29,00 9,00 110,00 240,00 60,00 450,00 41,10 49,70 

PC 29 mediana 83,00 12,00 7,70 89,00 120,00 23,00 260,00 49,90 25,60 

n=11 desvio 5,30 1,20 1,40 20,00 21,00 4,70 44,00 30,38 17,48 

 

mínimo 73,00 9,20 3,40 31,00 82,00 9,60 120,00 4,07 4,73 

  máximo 90,00 14,00 8,40 120,00 150,00 27,00 290,00 116,90 59,60 

PC 31 mediana 100,00 5,70 5,10 74,00 96,00 40,00 310,00 1,00 43,53 

n=12 desvio 7,90 1,10 0,54 17,00 24,00 10,00 39,00 1,06 13,24 

 

mínimo 87,00 5,10 3,50 41,00 40,00 23,00 210,00 0,82 21,80 

  máximo 120,00 8,50 5,60 110,00 140,00 54,00 360,00 4,74 56,10 

PC 34 mediana 120,00 15,00 13,00 91,00 130,00 71,00 380,00 1,56 45,73 

n=11 desvio 11,00 5,70 1,40 7,50 25,00 16,00 33,00 23,29 15,56 

 

mínimo 100,00 10,00 10,00 86,00 94,00 46,00 320,00 0,96 20,80 

  máximo 140,00 33,00 16,00 110,00 180,00 110,00 430,00 77,73 61,80 

PC43 mediana 90,00 9,10 4,80 44,00 110,00 18,00 240,00 2,24 31,60 

n=7 desvio 6,90 1,80 0,84 8,00 31,00 4,10 28,00 1,12 14,65 

 

mínimo 78,00 7,00 3,90 36,00 65,00 12,00 210,00 1,09 24,54 

  máximo 100,00 12,00 6,40 59,00 170,00 26,00 300,00 4,61 58,30 

PC 113 mediana 92,00 15,00 15,00 160,00 310,00 24,00 220,00 44,83 44,95 

n=5 desvio 7,20 1,90 2,60 17,00 30,00 4,30 31,00 14,62 13,00 

 

mínimo 88,00 14,00 13,00 130,00 240,00 20,00 150,00 38,60 20,86 

  máximo 110,00 19,00 19,00 180,00 330,00 33,00 230,00 76,50 53,30 

TOTAL mediana 100,00 9,10 7,00 79,00 130,00 24,00 270,00 5,03 40,62 

n=202 desvio 33,00 8,90 3,50 32,00 74,00 22,00 95,00 25,17 18,30 

 
mínimo 5,90 1,20 2,40 7,60 0,70 0,05 13,00 0,10 4,73 

  máximo 190,00 120,00 19,00 180,00 500,00 140,00 450,00 142,47 119,80 
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Anexo IV: Resumo estatístico dos elementos minoritários e traços e parâmetros físico-químicos 

por localização no período de 2003 a 2008 

 

Localização    Ba Fe F Mn Al pH Eh* TDS 

    (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)   (mV) (mg/L) 

LR 211 mediana 4,85 0,14 0,21 0,33 0,17 4,80 253,00 510,65 

n=10 desvio 1,91 0,36 0,06 0,18 0,32 0,77   102,00 

 

mínimo 0,61 0,05 0,20 0,18 0,05 4,07   227,42 

  máximo 7,08 1,29 0,39 0,75 1,15 6,48   595,10 

LR 211A mediana 0,86 0,08 0,20 0,05 0,05 5,80 253,00 119,32 

n=7 desvio 2,08 1,45 0,00 0,06 0,00 0,20   80,68 

 

mínimo 0,55 0,05 0,20 0,05 0,05 5,28   90,23 

  máximo 6,78 4,22 0,20 0,21 0,05 5,91   341,88 

LR 276 mediana 0,35 0,05 0,54 0,65 0,05 6,21 235,00 622,34 

n=9 desvio 0,65 0,12 0,59 0,37 0,21 0,34   247,33 

 

mínimo 0,05 0,05 0,38 0,05 0,05 5,98   259,48 

  máximo 2,18 0,43 2,10 1,04 0,73 6,99   1001,84 

LR 279 mediana 0,11 0,05 1,81 0,21 0,05 6,69 253,00 539,81 

n=8 desvio 0,05 0,58 0,34 0,14 0,02 0,13   27,05 

 

mínimo 0,05 0,05 1,23 0,05 0,05 6,50   462,19 

  máximo 0,22 1,80 2,21 0,40 0,10 6,93   555,73 

LR 280 mediana 0,31 0,05 1,24 0,42 0,05 6,79 80,00 688,02 

n=12 desvio 0,16 0,93 0,19 0,19 0,01 0,18   33,48 

 

mínimo 0,16 0,05 0,90 0,05 0,05 6,66   602,35 

  máximo 0,77 2,62 1,55 0,66 0,10 7,21   723,24 

PC 01 mediana 0,33 0,08 2,13 0,88 0,05 6,65 253,00 722,51 

n=12 desvio 0,08 0,82 0,27 0,32 0,00 0,11   75,94 

 

mínimo 0,17 0,05 1,74 0,17 0,05 6,47   602,29 

  máximo 0,49 3,02 2,84 1,33 0,07 6,87   872,65 

PC 02 mediana 0,05 0,06 1,61 0,58 0,05 6,90 42,00 588,07 

n=12 desvio 0,01 2,40 0,35 0,20 0,00 0,14   29,36 

 

mínimo 0,05 0,05 1,22 0,11 0,05 6,69   544,05 

  máximo 0,08 8,80 2,47 0,83 0,05 7,11   647,66 

PC 05 mediana 0,18 0,08 2,57 0,18 0,05 6,91 74,00 630,67 

n=12 desvio 0,16 1,15 0,47 0,54 0,05 0,12   61,45 

 

mínimo 0,14 0,05 2,15 0,05 0,05 6,62   542,57 

  máximo 0,62 3,18 3,46 2,11 0,22 7,05   769,01 

PC 10 mediana 0,21 0,05 3,01 0,10 0,05 6,82 114,00 786,26 

n=8 desvio 0,17 0,12 0,75 0,09 0,00 0,12   41,07 

 

mínimo 0,05 0,05 1,99 0,05 0,05 6,70   726,61 

  máximo 0,68 0,40 4,21 0,32 0,05 7,10   836,36 

PC 16 mediana 0,21 0,08 4,03 0,10 0,05 6,90 141,00 761,58 

n=11 desvio 0,16 0,16 0,63 0,05 0,04 0,16   132,09 

 

mínimo 0,15 0,05 2,77 0,05 0,05 6,77   518,89 

  máximo 0,73 0,60 4,64 0,17 0,18 7,30   908,92 

PC 18 mediana 0,11 0,05 1,50 0,19 0,05 6,74 80,00 768,22 

n=11 desvio 0,03 0,81 0,20 0,15 0,01 0,07   61,35 

 

mínimo 0,07 0,05 1,19 0,05 0,05 6,63   699,54 

  máximo 0,17 2,88 1,70 0,45 0,07 6,90   912,50 

PC 20 mediana 0,06 0,05 2,32 0,14 0,05 7,03 183,00 564,75 

n=13 desvio 0,14 0,35 0,50 0,08 0,05 0,11   36,82 

 

mínimo 0,05 0,05 1,83 0,05 0,05 6,77   523,46 

  máximo 0,58 1,21 3,65 0,36 0,21 7,26   656,32 

PC 21 mediana 0,12 0,05 1,62 0,54 0,05 6,79 183,00 826,06 

n=9 desvio 0,05 0,37 0,36 0,16 0,00 0,16   68,32 

 

mínimo 0,05 0,05 1,26 0,37 0,05 6,70   657,19 

  máximo 0,23 1,19 2,35 0,89 0,05 7,26   928,69 
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CONT. Anexo IV: Resumo estatístico dos elementos minoritários e traços e parâmetros 

físico-químicos por localização no período de 2003 a 2008 

 

*Medida de Eh não disponível para todas as amostras sendo considerado o valor da primeira amostra medida para 

todos. 

 

 

 

 

 

 

Localização    Ba Fe F Mn Al pH Eh* TDS 

    (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)   (mV) (mg/L) 

PC 23 mediana 0,25 0,17 1,37 1,13 0,05 6,79 86,00 679,38 

n=12 desvio 0,13 15,44 0,59 1,60 0,03 0,34   62,60 

 

mínimo 0,11 0,05 0,33 0,06 0,05 6,29   531,60 

  máximo 0,53 45,70 1,90 5,75 0,13 7,45   754,55 

PC 24 mediana 0,16 0,05 2,00 0,10 0,05 7,00 86,00 902,51 

n=10 desvio 0,04 0,05 0,48 0,27 0,00 0,22   77,08 

 

mínimo 0,05 0,05 1,47 0,05 0,05 6,80   771,68 

  máximo 0,20 0,18 3,15 0,96 0,05 7,60   1006,23 

PC 29 mediana 0,08 0,10 1,87 0,09 0,05 6,75 245,00 626,93 

n=11 desvio 0,02 2,99 0,55 0,10 0,05 0,33   69,64 

 

mínimo 0,05 0,05 1,54 0,05 0,05 6,63   432,67 

  máximo 0,11 9,50 3,47 0,31 0,23 7,87   747,36 

PC 31 mediana 0,16 0,20 2,41 0,82 0,05 6,58 245,00 632,76 

n=12 desvio 0,21 2,31 0,31 0,22 0,26 0,14   60,32 

 

mínimo 0,07 0,05 2,05 0,14 0,05 6,39   494,35 

  máximo 0,81 6,73 3,08 0,94 0,89 6,87   730,26 

PC 34 mediana 0,24 0,08 2,47 0,05 0,05 6,95 93,00 877,24 

n=11 desvio 0,14 0,07 0,56 0,15 0,02 0,24   59,24 

 

mínimo 0,14 0,05 1,98 0,05 0,05 6,66   707,53 

  máximo 0,66 0,27 3,66 0,44 0,11 7,60   924,17 

PC43 mediana 0,05 0,05 1,55 0,09 0,05 6,86 83,00 527,49 

n=7 desvio 0,03 0,01 0,28 0,04 0,00 0,47   50,51 

 

mínimo 0,05 0,05 1,13 0,05 0,05 6,63   422,03 

  máximo 0,13 0,07 2,02 0,17 0,05 8,11   594,60 

PC 113 mediana 0,09 0,05 1,35 0,30 0,05 6,78 151,00 898,55 

n=5 desvio 0,02 0,06 0,14 0,21 0,00 0,11 

 

68,45 

 

mínimo 0,05 0,05 1,18 0,05 0,05 6,55 

 

791,87 

  máximo 0,11 0,19 1,57 0,52 0,05 6,88 

 

967,52 

TOTAL mediana 0,17 0,05 1,91 0,24 0,05 6,78 146,00 659,12 

n=202 desvio 1,12 4,44 0,96 0,58 0,12 0,52 75,35 170,32 

 
mínimo 0,05 0,05 0,20 0,05 0,05 4,07 42,00 90,23 

  máximo 7,08 45,70 4,64 5,75 1,15 8,11 253,00 1006,23 
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Anexo V: Resumo estatístico dos Radionuclídeos por localização no período de 2003 a 2008 

 

Localização 
 

U_nat Th_nat Pb_210 Ra_226 Ra_228 

  
(mg/L) (Bq/L) (Bq/L) (Bq/L) (Bq/L) 

LR 211 mediana 3,78x10-3 2,87x10-3 1,09x10-1 4,44x10-1 5,14x10-1 

n=10 desvio 1,82x10-3 2,50x10-3 5,70x10-2 3,07x10-1 2,50x10-1 

 
mínimo 1,45x10-3 3,30x10-4 1,40x10-2 1,20x10-1 4,30x10-2 

 
máximo 7,03x10-3 7,45x10-3 2,06x10-1 1,09x10+0 7,12x10-1 

LR 211A mediana 3,34x10-3 3,45x10-3 4,86x10-2 5,87x10-2 8,31x10-2 

n=7 desvio 1,55x10-3 2,84x10-3 2,11x10-2 2,12x10-2 3,58x10-2 

 
mínimo 6,64x10-5 3,30x10-4 2,00x10-2 2,39x10-2 2,65x10-2 

 
máximo 3,70x10-3 7,10x10-3 7,03x10-2 8,02x10-2 1,23x10-1 

LR 276 mediana 2,52x10-3 4,05x10-3 6,05x10-2 2,86x10-2 1,43x10-1 

n=9 desvio 2,10x10-3 1,94x10-3 6,63x10-2 1,42x10-2 7,11x10-2 

 
mínimo 1,50x10-3 2,20x10-3 2,23x10-2 8,00x10-3 1,90x10-2 

 
máximo 7,91x10-3 7,77x10-3 1,88x10-1 5,03x10-2 2,05x10-1 

LR 279 mediana 4,50x10-1 2,46x10-2 1,08x10-1 6,42x10-2 1,16x10-1 

n=8 desvio 1,99x10-1 1,26x10-2 1,50x10-1 3,31x10-2 6,09x10-2 

 
mínimo 2,15x10-2 6,50x10-3 4,50x10-2 4,00x10-2 4,80x10-2 

 
máximo 5,78x10-1 4,00x10-2 5,01x10-1 1,28x10-1 2,43x10-1 

LR 280 mediana 2,36x10-2 4,13x10-3 4,54x10-2 9,56x10-2 9,68x10-2 

n=12 desvio 9,91x10-3 2,31x10-3 9,68x10-2 5,42x10-2 5,34x10-2 

 
mínimo 1,84x10-2 9,00x10-4 1,97x10-2 4,06x10-2 3,44x10-2 

 
máximo 4,71x10-2 8,20x10-3 3,44x10-1 1,73x10-1 2,09x10-1 

PC 01 mediana 2,11x10-1 1,64x10-2 9,45x10-2 1,68x10-1 1,08x10-1 

n=12 desvio 8,07x10-2 8,72x10-3 1,22x10-1 3,59x10-1 1,24x10-1 

 
mínimo 1,32x10-1 5,30x10-3 3,56x10-2 8,51x10-2 2,00x10-2 

 
máximo 3,99x10-1 3,09x10-2 4,80x10-1 1,39x10+0 4,03x10-1 

PC 02 mediana 5,82x10-3 4,09x10-3 4,58x10-2 2,03x10-2 6,95x10-2 

n=12 desvio 3,10x10-3 3,13x10-3 2,25x10-2 1,71x10-2 4,36x10-2 

 
mínimo 2,61x10-3 1,30x10-3 2,30x10-2 7,60x10-3 2,00x10-2 

 
máximo 1,24x10-2 1,03x10-2 8,90x10-2 6,54x10-2 1,52x10-1 

PC 05 mediana 1,57x10-2 3,24x10-3 5,08x10-2 8,57x10-2 2,55x10-1 

n=12 desvio 1,04x10-2 2,44x10-3 2,19x10-2 3,79x10-2 1,00x10-1 

 
mínimo 5,47x10-3 4,00x10-4 2,53x10-2 4,45x10-2 1,56x10-1 

 
máximo 3,14x10-2 7,28x10-3 9,27x10-2 1,69x10-1 5,14x10-1 

PC 10 mediana 8,56x10-3 1,90x10-3 4,87x10-2 2,01x10-2 4,26x10-2 

n=8 desvio 4,58x10-3 3,48x10-3 2,15x10-2 1,86x10-2 2,49x10-2 

 
mínimo 4,30x10-3 4,00x10-4 2,70x10-2 7,73x10-3 2,24x10-2 

 
máximo 1,88x10-2 1,07x10-2 8,25x10-2 6,21x10-2 9,67x10-2 

PC 16 mediana 7,71x10-3 3,36x10-3 5,31x10-2 2,15x10-2 6,40x10-2 

n=11 desvio 2,94x10-3 2,29x10-3 2,73x10-2 8,11x10-3 3,30x10-2 

 
mínimo 6,05x10-3 1,30x10-3 3,58x10-2 7,15x10-3 2,32x10-2 

 
máximo 1,28x10-2 7,30x10-3 1,23x10-1 2,80x10-2 1,33x10-1 

PC 18 mediana 1,95x10-2 4,05x10-3 5,26x10-2 5,02x10-2 1,04x10-1 

n=11 desvio 9,27x10-3 2,66x10-3 3,48x10-2 2,06x10-2 5,08x10-2 

 
mínimo 1,03x10-3 1,30x10-3 6,90x10-3 2,29x10-2 3,10x10-2 

 
máximo 3,10x10-2 9,00x10-3 1,16x10-1 8,19x10-2 2,01x10-1 

PC 20 mediana 5,02x10-3 4,13x10-3 5,08x10-2 1,33x10-2 5,30x10-2 

n=13 desvio 2,16x10-3 4,30x10-3 4,90x10-2 9,88x10-2 3,59x10-2 

 
mínimo 2,62x10-3 4,00x10-4 1,71x10-2 5,26x10-3 2,16x10-2 

 
máximo 1,03x10-2 1,63x10-2 2,08x10-1 3,69x10-1 1,65x10-1 

PC 21 mediana 9,38x10-3 4,13x10-3 7,72x10-2 3,53x10-2 1,41x10-1 

n=9 desvio 5,79x10-3 3,61x10-3 2,52x10-2 2,79x10-1 3,60x10-2 

 
mínimo 1,80x10-3 8,00x10-4 3,32x10-2 1,30x10-3 9,44x10-2 

 
máximo 2,06x10-2 1,12x10-2 9,34x10-2 8,17x10-1 1,88x10-1 
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CONT. Anexo V: Resumo estatístico dos Radionuclídeos por localização no período de 2003 a 2008 

 

Localização 
 

U_nat Th_nat Pb_210 Ra_226 Ra_228 

  
(mg/L) (Bq/L) (Bq/L) (Bq/L) (Bq/L) 

PC 23 mediana 7,50x10-3 3,97x10-3 5,34x10-2 4,10x10-2 2,97x10-1 

n=12 desvio 3,09x10-3 2,06x10-3 2,51x10-2 4,19x10-2 1,60x10-1 

 
mínimo 1,89x10-3 4,00x10-4 3,29x10-2 1,88x10-2 5,33x10-2 

 
máximo 1,08x10-2 7,45x10-3 1,11x10-1 1,45x10-1 5,57x10-1 

PC 24 mediana 1,73x10-2 4,21x10-3 3,42x10-2 2,27x10-2 7,66x10-2 

n=10 desvio 3,76x10-3 2,89x10-3 3,54x10-2 1,50x10-2 3,66x10-2 

 
mínimo 1,13x10-2 9,00x10-4 2,20x10-2 1,36x10-2 2,53x10-2 

 
máximo 2,43x10-2 9,00x10-3 1,22x10-1 6,10x10-2 1,46x10-1 

PC 29 mediana 6,00x10-3 4,13x10-3 5,18x10-2 8,58x10-3 5,70x10-2 

n=11 desvio 2,99x10-3 2,15x10-3 3,17x10-2 1,50x10-2 2,71x10-2 

 
mínimo 3,42x10-3 8,00x10-4 1,59x10-2 4,03x10-3 1,37x10-2 

 
máximo 1,25x10-2 7,12x10-3 1,23x10-1 4,37x10-2 1,13x10-1 

PC 31 mediana 7,76x10-3 4,17x10-3 5,11x10-2 1,86x10-2 1,17x10-1 

n=12 desvio 5,03x10-3 2,86x10-3 2,16x10-2 3,40x10-2 4,90x10-2 

 
mínimo 4,54x10-3 4,00x10-4 3,18x10-2 9,86x10-3 9,31x10-2 

 
máximo 1,99x10-2 8,60x10-3 9,63x10-2 1,12x10-1 2,44x10-1 

PC 34 mediana 2,00x10-2 3,89x10-3 4,01x10-2 2,77x10-2 5,90x10-2 

n=11 desvio 5,99x10-3 2,39x10-3 7,87x10-3 2,27x10-2 2,44x10-2 

 
mínimo 1,05x10-2 9,00x10-4 2,92x10-2 9,28x10-3 2,99x10-2 

 
máximo 2,93x10-2 8,60x10-3 5,29x10-2 7,84x10-2 9,63x10-2 

PC43 mediana 2,42x10-3 4,21x10-3 5,48x10-2 7,58x10-3 7,22x10-2 

n=7 desvio 2,74x10-3 2,09x10-3 3,45x10-2 3,86x10-3 2,51x10-2 

 
mínimo 1,53x10-3 1,20x10-3 2,01x10-2 6,87x10-3 3,13x10-2 

 
máximo 9,25x10-3 7,45x10-3 1,18x10-1 1,75x10-2 9,83x10-2 

PC 113 mediana 8,58x10-3 4,13x10-3 5,01x10-2 3,16x10-2 1,62x10-1 

n=5 desvio 3,14x10-3 2,74x10-3 2,86x10-2 1,46x10-2 2,13x10-2 

 
mínimo 3,92x10-3 1,30x10-3 4,38x10-2 2,18x10-2 1,56x10-1 

 
máximo 1,13x10-2 7,45x10-3 1,12x10-1 5,60x10-2 2,05x10-1 

TOTAL mediana 8,16x10-3 4,11x10-3 5,14x10-2 3,01x10-2 1,00x10-1 

n=202 desvio 4,59x10-2 2,59x10-3 3,71x10-2 1,08x10-1 5,69x10-2 

 
mínimo 6,64x10-5 3,30x10-4 6,90x10-3 1,30x10-3 1,37x10-2 

 
máximo 5,78x10-1 4,00x10-2 5,01x10-1 1,39x10+0 7,12x10-1 
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Anexo VI: Especiação de cátions e sílica 

 

Poço Al % Ba % Ca % Fe(2) % Fe(3) % K % Na % Mg % Mn % SiO % 

LR-211 
AlF2+ 75,0 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 Fe+2 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 Mn+2 100,0 H4SiO4 100,0 
Al(OH)4- 25,0 

LR-211A AlF2+ 100,0 
Ba+2 75,0 

Ca+2 100,0 Fe+2 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 Mn+2 100,0 H4SiO4 100,0 
BaSO4 25,0 

LR-276 
AlF3 75,0 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF2+ 25,0 

LR-279 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

LR-280 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)3 60,0 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
Fe(OH)2+ 40,0 

PC-01 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

PC-02 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 
Mg+2 83,3 

MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
MgHCO3+ 16,7 

PC-05 
AlF3 71,4 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF4- 28,6 

PC-10 
AlF3 50,0 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 
Mg+2 83,3 

MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF4- 50,0 MgHCO3+ 16,7 

PC-16 AlF4- 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)2+ 83,3 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
Fe(OH)3 16,7 

PC-18 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

PC-20 
AlF3 85,7 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)2+ 57,1 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF4- 14,3 Fe(OH)3 42,9 
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CONT. Anexo VI: Especiação de cátions e sílica 

 

Poço Al % Ba % Ca % Fe(2) % Fe(3) % K % Na % Mg % Mn % Si % 

PC-21 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

PC-23 
AlF3 66,7 Ba+2 83,3 

Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)2+ 83,3 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF2+ 33,3 BaSO4 16,7 Fe(OH)3 16,7 

PC-24 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 
Ca+2 50,0 

FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)2+ 66,7 

K+ 100,0 Na+ 100,0 
Mg+2 66,7 

MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
CaHCO3 50,0 Fe(OH)3 33,3 MgHCO3+ 33,3 

PC-29 
AlF4- 60,0 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)2+ 75,0 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
AlF3 40,0 Fe(OH)3 25,0 

PC-31 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

PC-34 
AlF3 66,7 Ba+2 83,3 Ca+2 

CaHCO3 

83,3 

16,7 
FeHCO3+ 100,0 

Fe(OH)2+ 83,3 
K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 

AlF4- 33,3 BaSO4 16,7 Fe(OH)3 16,7 

PC-43 
AlF3 66,7 

Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 
Fe(OH)3 66,7 

K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 
MnHCO3+ 75,0 

H4SiO4 100,0 
Al(OH)4- 33,3 Fe(OH)2+ 33,3 MnCO3 25,0 

PC-113 AlF3 100,0 Ba+2 100,0 Ca+2 100,0 FeHCO3+ 100,0 Fe(OH)2+ 100,0 K+ 100,0 Na+ 100,0 Mg+2 100,0 MnHCO3+ 100,0 H4SiO4 100,0 
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Anexo VII: Especiação de ânions e uraninita 

 

Poço C % Cl % F % S % N % UO2 % 

LR-211 
CO2 75 

Cl- 100 
AlF2+ 75 

SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 
HCO3- 25 F- 25 

LR-211A CO2 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 

LR-276 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

LR-279 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

LR-280 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-01 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-02 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-05 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-10 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-16 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-18 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-20 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-21 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-23 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-24 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 UO2(CO3)3-4 100 

PC-29 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 

PC-31 HCO3- 100 Cl- 100 
F- 83,3 

SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 
AlF3 16,7 

PC-34 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 

PC-43 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 
(UO2)(HPO4)2-2 66,7 

UO2(CO3)3-4 33,3 

PC-113 HCO3- 100 Cl- 100 F- 100 SO4-2 100 NO3- 100 (UO2)(HPO4)2-2 100 
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Anexo VIII: Índice de Saturação – Sub-bacia Cachoeira 

    Albita Anortita Barita Calcita Fluorapatita Fluorita Gipsita Goetita Hematita Caulinita Montmorilonita-Na Montmorilonita-Ca Quartzo Uraninita Uranofano 

LR-211 Min 2,09 -8,47 2,88 -3,60 -9,25 -3,93 -1,84 0,82 3,66 3,14 7,61 4,31 2,24 -7,28 -14,10 

n=4 Max 8,08 7,35 3,80 0,43 3,38 -0,05 4,77 8,15 18,32 14,83 18,15 17,59 3,04 -3,95 -9,45 

 

Med 5,35 -2,18 3,47 -1,57 -2,94 -1,88 0,48 3,63 9,26 7,87 12,54 10,14 3,02 -4,03 -13,87 

  DP 2,33 5,99 0,36 1,67 5,96 1,38 2,42 3,08 6,16 4,25 4,02 4,85 0,34 1,55 2,14 

LR-211A Min 3,28 -2,62 3,69 -0,47 -0,60 -0,36 0,17 4,60 11,21 6,43 11,11 8,07 2,59 -6,99 -12,25 

n=4 Max 3,87 -1,26 3,75 -0,23 0,10 -0,22 0,75 6,41 14,83 7,55 12,17 9,40 2,65 -6,72 -11,78 

 

Med 3,50 -2,19 3,71 -0,35 -0,09 -0,30 0,38 5,07 12,15 6,82 11,63 8,52 2,63 -6,87 -12,01 

  DP 0,24 0,53 0,02 0,10 0,26 0,05 0,22 0,68 1,35 0,43 0,39 0,53 0,02 0,11 0,19 

LR-280 Min 5,29 0,46 2,94 2,26 8,29 1,88 3,87 9,75 -10,81 6,95 12,11 9,12 2,63 -5,37 -12,31 

n=5 Max 7,73 5,38 3,12 2,76 10,02 2,57 6,60 15,21 -8,76 11,17 16,34 14,16 2,69 -3,78 -11,14 

 

Med 6,99 3,61 3,07 2,67 9,48 2,38 5,20 12,42 -10,24 9,41 14,82 12,15 2,65 -5,13 -11,54 

  DP 0,81 1,60 0,07 0,17 0,61 0,24 1,05 2,11 0,70 1,34 1,38 1,61 0,02 0,59 0,48 

PC-18 Min 5,27 0,28 2,13 2,03 8,13 2,35 0,24 3,90 9,82 6,70 12,08 8,90 2,63 -3,98 -10,99 

n=6 Max 6,16 1,78 2,34 2,46 9,35 2,70 0,81 5,78 13,57 7,96 13,33 10,51 2,81 -3,26 -10,01 

 

Med 5,59 0,59 2,23 2,26 8,60 2,62 0,40 4,27 10,55 7,06 12,71 9,34 2,75 -3,63 -10,66 

  DP 0,34 0,61 0,08 0,13 0,39 0,12 0,22 0,64 1,29 0,46 0,50 0,59 0,06 0,24 0,31 

LR-279 Min 4,98 -1,46 2,20 1,87 7,24 2,34 -0,57 6,72 15,46 5,32 12,00 7,41 2,82 -9,11 -9,13 

n=3 Max 6,03 0,78 2,82 2,02 7,71 2,69 0,48 8,45 18,91 7,44 14,15 9,92 2,83 -8,20 -8,45 

 

Med 5,86 0,31 2,51 1,94 7,27 2,53 0,14 7,40 16,81 6,78 13,47 9,18 2,83 -8,28 -8,67 

  DP 0,46 0,96 0,25 0,06 0,21 0,14 0,44 0,71 1,42 0,89 0,90 1,05 0,00 0,41 0,28 

PC-01 Min 3,66 -2,92 2,59 1,92 7,02 2,62 -0,99 6,29 14,60 4,10 10,34 5,68 2,62 -9,12 -10,30 

n=5 Max 4,80 -0,92 3,21 2,15 8,00 2,77 -0,31 8,32 18,65 5,64 12,14 7,67 2,81 -8,20 -9,59 

 

Med 4,55 -1,85 3,03 1,98 7,36 2,74 -0,69 6,79 15,59 5,00 11,67 6,97 2,71 -8,49 -10,14 

  DP 0,41 0,71 0,21 0,08 0,37 0,05 0,27 0,71 1,43 0,56 0,66 0,70 0,07 0,31 0,26 

LR-276 Min 5,82 0,23 2,04 1,15 3,90 -1,09 0,14 5,87 13,75 6,88 13,37 9,34 2,70 -10,12 -11,78 

n=4 Max 8,92 7,44 2,67 1,94 8,44 2,63 4,34 7,46 16,92 14,91 18,93 18,30 2,90 -7,51 -10,25 

 

Med 6,68 1,71 2,26 1,48 6,82 1,67 0,97 6,91 15,82 8,55 14,59 11,26 2,89 -8,68 -11,22 

  DP 1,15 2,76 0,25 0,34 1,79 1,50 1,63 0,58 1,15 3,10 2,12 3,45 0,08 0,98 0,56 

PC-113 Min 5,72 0,86 2,14 2,26 8,83 2,38 0,51 4,98 11,97 7,29 12,83 9,64 2,73 -6,44 -11,16 

n=3 Max 6,31 1,83 2,55 2,31 9,33 2,51 0,87 5,90 13,80 8,15 13,72 10,74 2,79 -5,86 -10,67 

 

Med 6,02 1,47 2,52 2,28 8,92 2,50 0,72 5,26 12,53 7,76 13,49 10,23 2,75 -6,22 -10,76 

  DP 0,24 0,40 0,19 0,02 0,22 0,06 0,15 0,39 0,77 0,35 0,38 0,45 0,02 0,24 0,21 

PC-20 Min 5,53 -0,14 2,07 2,12 8,16 2,57 -0,20 6,20 14,41 5,89 12,40 8,08 2,64 -9,41 -13,37 

n=7 Max 7,16 2,89 3,22 2,39 9,27 3,16 1,24 7,59 17,19 8,90 15,12 11,67 2,79 -8,56 -12,44 

 

Med 5,71 0,49 2,25 2,27 8,87 2,70 0,27 6,70 15,41 6,73 12,97 9,00 2,73 -8,85 -12,93 

    DP 0,53 0,92 0,36 0,10 0,38 0,20 0,41 0,55 1,11 0,87 0,84 1,06 0,05 0,27 0,32 
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Anexo IX: Índice de Saturação – Sub-bacia Mangabeira 

  
Albita Anortita Barita Calcita Fluorapatita Fluorita Gipsita Goetita Hematita Caulinita Montmorilonita-Na Montmorilonita-Ca Quartzo Uraninita Uranofano 

PC-02 Min 4,19 -1,74 1,70 1,92 7,54 2,31 -0,60 3,18 8,36 4,83 10,04 6,58 2,47 -4,39 -13,71 

n=6 Max 5,80 1,88 2,36 2,52 8,90 3,04 1,10 5,23 12,46 7,97 12,90 10,14 2,65 -2,67 -12,32 

 
Med 4,98 -0,32 2,17 2,16 8,39 2,58 0,13 4,15 10,31 6,34 11,62 8,35 2,57 -3,22 -12,85 

 
DP 0,57 1,21 0,22 0,19 0,56 0,24 0,54 0,80 1,60 1,00 0,98 1,15 0,06 0,70 0,54 

 
 

Anexo X: Índice de Saturação – Sub-bacia Vacas 

  
Albita Anortita Barita Calcita Fluorapatita Fluorita Gipsita Goetita Hematita Caulinita Montmorilonita-Na Montmorilonita-Ca Quartzo Uraninita Uranofano 

PC-21 Min 4,97 -0,92 2,36 2,12 7,83 2,32 -0,36 5,46 12,94 5,60 11,64 7,66 2,65 -8,41 -12,95 

n=6 Max 6,49 2,01 2,83 2,31 8,71 2,85 0,95 6,84 15,69 8,16 14,00 10,68 2,77 -7,54 -11,87 

 
Med 5,54 -0,16 2,68 2,25 8,20 2,57 0,03 5,78 13,56 6,41 12,47 8,63 2,73 -8,01 -12,45 

 
DP 0,50 1,04 0,16 0,06 0,26 0,20 0,47 0,45 0,90 0,92 0,83 1,07 0,04 0,34 0,40 

PC-43 Min 6,16 1,17 2,09 2,00 8,11 2,26 0,65 4,52 11,04 7,65 13,19 10,10 2,73 -8,53 -13,62 

n=3 Max 8,62 6,20 2,36 3,28 11,76 2,63 1,98 7,78 17,58 10,26 16,90 13,50 2,78 -5,51 -12,55 

 
Med 6,36 1,57 2,30 2,07 8,17 2,37 0,74 5,06 12,13 7,86 13,58 10,39 2,76 -5,76 -13,35 

 
DP 1,12 2,28 0,12 0,59 1,71 0,16 0,61 1,43 2,86 1,18 1,66 1,54 0,02 1,37 0,45 

PC-23 Min 5,47 0,79 2,88 1,20 3,30 0,20 0,64 4,98 11,98 7,28 12,25 9,24 2,45 -6,08 -13,78 

n=6 Max 6,60 2,69 3,74 2,55 9,50 2,63 2,16 6,61 15,24 10,27 14,73 12,69 2,61 -2,89 -11,62 

 
Med 6,07 2,16 3,30 2,00 6,78 1,67 1,34 5,84 13,68 8,64 13,94 11,00 2,55 -4,77 -13,17 

 
DP 0,38 0,79 0,29 0,46 2,24 0,97 0,59 0,56 1,13 1,19 0,87 1,31 0,05 1,15 0,71 

PC-24 Min 5,95 0,72 2,45 2,26 8,15 2,46 0,29 4,30 10,61 6,85 12,62 9,17 2,61 -7,56 -13,56 

n=6 Max 7,67 4,32 3,06 3,12 10,81 3,03 1,59 6,24 14,49 9,32 15,18 12,15 2,74 -4,99 -12,36 

 
Med 6,28 1,51 2,97 2,60 9,22 2,67 0,71 5,02 12,05 7,59 13,16 9,97 2,72 -5,56 -13,09 

 
DP 0,62 1,28 0,20 0,27 0,83 0,19 0,45 0,60 1,21 0,85 0,92 1,04 0,05 0,88 0,44 

PC-10 Min 4,74 -2,36 3,01 2,04 7,40 2,62 -1,11 4,17 10,34 4,28 10,48 6,24 2,48 -7,17 -14,32 

n=6 Max 5,11 -0,70 3,18 2,49 9,31 3,27 -0,19 5,33 12,68 5,51 11,23 7,55 2,85 -5,28 -12,37 

 
Med 5,01 -1,48 3,09 2,24 8,28 3,04 -0,58 4,61 11,23 5,25 11,13 7,19 2,80 -5,99 -13,08 

 
DP 0,14 0,50 0,06 0,14 0,61 0,22 0,28 0,41 0,82 0,41 0,26 0,42 0,13 0,57 0,61 

PC-05 Min 4,48 -1,64 2,78 1,98 7,99 2,57 -0,68 3,79 9,59 5,00 10,54 6,98 2,68 -5,16 -13,21 

n=7 Max 6,18 1,23 3,69 2,43 9,32 3,21 0,76 6,33 14,66 7,82 13,18 10,24 2,78 -3,65 -11,45 

 
Med 4,95 -1,05 3,00 2,32 8,67 3,00 -0,50 4,41 10,84 5,23 11,50 7,27 2,74 -4,26 -11,89 

 
DP 0,62 1,08 0,28 0,15 0,46 0,22 0,50 1,04 2,07 1,02 0,96 1,21 0,03 0,64 0,75 
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Anexo XI: Índice de Saturação - Sub-bacia Engenho 

  
Albita Anortita Barita Calcita Fluorapatita Fluorita Gipsita Goetita Hematita Caulinita Montmorilonita-Na Montmorilonita-Ca Quartzo Uraninita Uranofano 

PC-29 Min 4,77 -1,40 2,17 2,12 8,21 2,31 -0,62 6,92 15,86 5,16 11,85 7,19 1,68 -12,79 -13,78 

n=5 Max 5,92 4,32 2,58 2,68 10,63 3,22 2,40 11,21 24,43 8,99 14,19 10,50 2,80 -9,74 -11,56 

 
Med 5,29 -0,18 2,52 2,29 8,97 2,79 -0,07 8,42 18,86 6,23 13,00 8,46 2,73 -10,21 -11,89 

 
DP 0,45 2,10 0,16 0,19 0,84 0,30 1,12 1,48 2,95 1,46 0,97 1,34 0,43 1,20 0,90 

PC-31 Min 3,65 -3,82 2,71 1,63 6,34 1,45 -1,52 6,32 14,65 3,33 10,00 4,96 2,62 -10,53 -13,07 

n=6 Max 8,77 6,66 3,63 2,40 7,99 2,98 3,33 8,77 19,56 12,96 18,25 16,28 2,77 -9,16 -11,91 

 
Med 4,20 -2,70 2,81 1,84 7,33 2,73 -0,97 6,62 15,24 4,36 10,72 6,12 2,75 -9,36 -12,16 

 
DP 1,87 3,88 0,33 0,24 0,53 0,61 1,84 1,04 2,09 3,63 3,11 4,23 0,05 0,50 0,45 

PC-16 Min 4,40 -2,73 2,97 1,86 7,66 2,95 -1,26 5,06 12,13 3,97 10,34 5,84 2,76 -8,42 -13,09 

n=6 Max 6,29 0,98 3,21 2,64 9,98 3,39 0,10 6,44 14,88 6,64 13,17 9,10 2,92 -6,46 -11,75 

 
Med 4,97 -2,00 3,16 2,12 8,45 3,27 -0,95 6,02 14,05 4,69 11,39 6,78 2,84 -6,76 -12,29 

 
DP 0,68 1,33 0,08 0,24 0,74 0,18 0,50 0,56 1,11 1,03 1,04 1,26 0,05 0,73 0,50 

PC-34 Min 4,95 -1,30 3,07 2,17 7,88 2,66 -0,56 3,92 9,86 5,35 11,37 7,47 2,65 -7,66 -13,20 

n=6 Max 7,59 4,25 3,42 3,05 10,70 3,05 1,50 7,06 16,14 9,22 15,53 12,08 2,82 -4,50 -11,84 

 
Med 5,53 0,12 3,21 2,42 8,62 2,91 0,01 4,95 11,92 6,29 12,26 8,48 2,75 -5,54 -12,58 

 
DP 0,86 1,78 0,12 0,29 0,93 0,15 0,66 1,01 2,03 1,28 1,37 1,53 0,06 1,13 0,53 
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Anexo XII: Número de amostras com concentração (de elementos estáveis e radioativos) maiores que o limite estabelecido pelo MS 2914 destinado ao 

consumo humano 

 
 Sub-bacia Cachoeira Sub-bacia Vacas Sub-bacia Engenho 

Sub-bacia 

Mangabeira 
 

 Via de exposição 
LR211 LR211A LR280 PC18 LR279 PC01 LR276 PC113 PC20 PC21 PC43 PC23 PC24 PC10 PC05 PC29 PC31 PC16 PC34 PC02 TOTAL 

 
n=10 n=7 n=12 n=11 n=8 n=12 n=9 n=5 n=13 n=9 n=7 n=12 n=10 n=8 n=12 n=11 n=12 n=11 n=11 n=12 n=202 

Mn 

Consumo Humano 
 

10 1 9 7 5 12 5 3 7 9 1 10 5 4 9 5 12 3 5 12 134 

Fe 4 1 2 2 1 2 1 0 5 2 0 5 0 1 3 3 5 2 0 2 40 

Ba 9 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 

Cl 6 0 0 6 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

NO3 3 0 9 11 1 3 6 5 1 7 0 2 1 1 1 8 0 9 5 3 76 

F 0 0 3 5 6 12 2 1 13 6 4 5 9 8 12 11 12 11 11 10 141 

U_nat 0 0 4 2 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 

Ra_226 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ra_228 8 1 5 5 5 7 6 5 1 7 0 10 1 0 11 1 7 2 0 4 86 

*Aluminio apresentou somente uma amostra com valor acima do limite para consumo humano no LR211 

** O símbolo(-) indica a não existência limites para a respectiva via de exposição 
 

 




