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R E S U M O

it - £trabalho {ütiliza/a tecnologia dos traçadores ra

dioativos para o estudo de dispersão de poluentes em corpos d*

ãgua, necessário aos projetos de emissários submarinos de esg£

to. —

Discutem-se os modelos propostos por Hansen/Harremoes

e Okubo, para a previsão das diluições físicas e determinação das

leis de difusão, respectivamente.

Descreve-se a metodologia utilizada nos serviços de

campo, assim como as diversas etapas do processamento de dados.

Apresentam-se os resultados obtidos nas investigações

realizadas em águas litorâneas brasileiras, para o lançamento

submarino de esgoto das cidades de Santos - São Vicente, Guarujã

e Maceió. / 'In, C:'



A B S T R A C T

T-his work- is—con~cerned ~with radioactive tracers technology

applied to pollutant dispersion studies in water bodies,

for the project of submarine sewage outfall. ^

" The models proposed by Hansen/Harremòes and Okubo,
xfá.

respectively for) prediction of physical dilution rates and

determination of turbulent diffusion laws, are discussed..

The methodology for field work as well as data processing

is described. ̂

The results from field investigations carried out in

Brazilian litoral waters for submarine release of sewage

in Santos - São Vicente, Guarujã and Maceió, are presented

and commented. ( 0.1'."'-<'- c>•
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N O T A Ç Ã O E N O M E N C L A T U R A

A Atividade de radioisõtopo

a Expoente da lei da variância

B Area do perfil de atividades

b Coeficiente da lei da variância

C Concentração de uma grandeza escalar

C B Concentração no ponto B

Ci Símbolo do Curie, unidade de atividade

C Concentração de radioisõtopo

C Concentração superficial

cpm Contagem por minuto

cps Contagem por segundo

C Concentração de um poluente no esgoto bruto

C, Concentração de um poluente no nível de estabilização

D» Diluição subseqüente

D Diluição inicial

Função que representa um processo não conservativo

F_ Redução física
B



Espessura da camada superficial do campo de esgoto

Fator de escala

Constante de decaimento da concentração de coliformes

(Brooks)

K Difusividade aparente
cl

K ,K ,K Coeficientes de difusão turbulenta nas direções x,y,z.x y z

Fator de escala

Largura do campo de esgoto (Brooks)

Escala do fenômeno

ft Comprimento do emissário

m Expoente da lei exponencial de distribuição de concen

tração

n Taxa de contagem

n' Taxa de contagem de fundo

P Poluente característico do efluente

p Numero de valores de atividade em cada trajetória

Q Vazão

r Distância ao centro da elipse



x Raio equivalente

S Sensibilidade do detector de radiação

t Tempo de difusão

to Tempo de difusão mínimo para a validade da lei expo

nencial da redução da concentração de pico

t, , t2 Tempos de difusão relacionados com a passagem da nuvem

radioativa por um ponto

tp Tempo para o esgoto atingir a praia nas condições cri

ticas de projeto.

U Velocidade média (Brooks)

Up Velocidade de projeto

v" Vetor velocidade

V ,V ,V Componentes do vetor velocidade nas direções x,y e z

x.,, x. Distâncias que definem um comprimento característico da

passagem da nuvem de traçador por um ponto

a Coeficiente na lei da escala do fenômeno

e Expoente na lei de escala do fenômeno

Y Parcela de substância radioativa contida na mancha pa

ra diferentes diâmetros



e Coeficiente de difusão lateral (Brooks)

n Fator numérico

X Coeficiente de correlação

ç Constante de proporcionalidade na lei de Richardson

2 2 - . ~
a , , o , Variancias da distribuição de massa em relação aos e:L

xos x, y

(Tx, of, Variância da distribuição da massa em relação aos e_i

xos principais da elipse, X e Y

2
a Variância radial no modelo elltico

2 «. -
o Variância no modelo radialmente simétrico
rc

Taxa de decaimento exponencial de concentração de pico
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1 - INTRODUÇÃO

A disposição oceânica de esgoto por meio de emissários subma

rinos, tem-se constituído numa real solução para o destino

final de resíduos líquidos.

Para se atingir melhores resultados, tanto em economia de

projeto COKSO em eficiência do sistema, torna-se imprescindl,

vel a realização de uma série de medições "in situ", para se

prever o impacto causado pelo lançamento dos rejeitos polui

dores, no corpo d'água receptor.

Estas medições permitirão caracterizar o comportamento das

variáveis de interesse,e definir os valores dos parâmetros

dos modelos utilizados na previsão das áreas atingidas pelos

poluentes, e as respectivas concentrações, para diferentes

escalas de tempo.

No caso da disposição final do esgoto de grandes cidades lî

torâneas, a solução por meio de emissário submarino é partJL

cularmente atraente, uma vez que efetuando-se o lançamento

em local adequado, o corpo d* água será preservado de contaitd

nações que possam comprometer seu uso para fins balneários.

Em geral, procura-se situar o lançamento em locais , onde

existam correntes divergentes da costa.

Esta condição nem sempre é satisfeita permanentemente, e

quando ocorrer o retorno do material lançado, este deverá
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atingir as praias inócuo, e em concentrações compatíveis com

o uso do litoral para fins recreativos.

As zonas atingidas pelo lançamento dependem das trajetórias

descritas pelas massas de águas poluidas e de sua dispersão,

enquanto as respectivas concentrações de poluentes dependem

das diluições e dos eventuais efeitos de auto-depuração do

meio.

Este conjunto de fenômenos está estritamente relacionado com

a hidrodinâmica do corpo receptor, que pode ser estudada sob

dois aspectos:

- transporte advectivo, ou seja, o deslocamento médio das

massas d'água;

- difusão turbulenta, que é o efeito conjunto da turbulência

oceânica e da difusão molecular.

Estes fenômenos apresentam características aleatórias, e são

sensíveis às condições de contorno locais como a morfologia

do corpo d'água, estrutura vertical das águas, ventos, marés,

ondas e outras.

Por isto, as investigações oceanogrãficas necessárias à ela

boração de um projeto, devem ser realizadas intensivamente

durante períodos nunca inferiores a um ano, para se avaliar

as influências sazonais sobre os parâmetros de interesse.

O programa de investigações deverá incluir o estudo do poder



bactericida das águas receptoras (T-90), dado de grande im

portãncia para a definição do comprimento do emissário.

Neste trabalho, enfocam-se os aspectos hidrodinâmicos do pro

blema, e os estudos realizados para os lançamentos submari

nos de esgoto das cidades de Santos e São Vicente, Guarujá e

Maceió, nos quais o autor participou da equipe técnica que

realizou as investigações para projeto.



2 - OBJETIVO



2 - OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os mode,

los propostos por Hansen-Harremoes e Okubo,para estudo de

lançamento submarino de esgoto, e suas aplicações nas investjL

gações realizadas ao longo dos litorais das cidades de San

tos - São Vicente, Guarujá e Maceió (Alagoas).

Discute-se também a metodologia dos traçadores radioativos,

pouco conhecida nos meios técnicos nacionais/mas de grande

importância para a localização do ponto ótimo de despejo do

emissário submarino de esgoto.
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3 - OS TRAÇADORES EM ESTUDOS DE DISPERSÃO

3.1 - Considerações Gerais

Entende-se por traçador a um produto que quando incor

porado a massa de um corpo, permite investigar seu

comportamento em um processo físico ou químico.

Em estudos da capacidade dispersiva de corpos d'água

receptores de esgoto, um traçador ideal seria aquele

que ao ser lançado no corpo d'água, apresentasse as

características seguintes:

- ser inteiramente solúvel na água sem acarretar ne

nhuma alteração nas características físicas do meio,

tais como viscosidade, temperatura, etc;

- não ser absorvido nem adsorvido;

- ser estável, não apresentando nenhum processo de de

terioração intrínseco ou decorrente de sua intera

ção com o meio;

- ser detectado com facilidade em baixas concentra

ções;

- ser seletivo;

- não apresentar riscos â saúde ao ser manuseado e não

afetar desfavoravelmente o meio no qual é lançado;

- ser de fácil aquisição e apresentar custo reduzido.

0 traçador ideal não existe. Enquanto alguns parecem

satisfazer os requisitos de segurança e economia, não
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atendem completamente aos de sensibilidade de detec

ção e facilidade de uso.

De uma maneira geral, os traçadores disponíveis aos

estudos de dispersão, pertencem a uma das categorias

apresentadas esquematicamente na Tabela 3.1.

3.2 - Traçadores Naturais

Como o próprio nome sugere, os traçadores naturais,

ou internos, são os que já existem em maior ou menor

concentração no meio.

Entre eles, o sal tem sido o mais utilizado, especial,

mente em estuários, onde observam-se gradientes sal:L

neos mais acentuados, face as condições de contorno

típicas desses corpos d1água.

Entre os traçadores naturais, citam-se ainda: plane

ton, turbidez, temperatura, sólidos em suspensão, etc.

A maioria destes, entretanto, não são conservatives,

apresentando taxas de decaimento desconhecidas ou de

difícil determinação, o que torna seu uso limitado.

Os traçadores naturais são utilizados com maior fre

qüência em estudos qualitativos.

3.3 - Traçadores Artificiais

Os traçadores artificiais ou externos, são aqueles que

são lançados em um determinado ponto do corpo d'água



Traçadores Utilizáveis
em Estudos de Disper

são no Mar

Traçadores Naturais
ou Internos

Traçadores Artificiais
ou Externos I

1. Produtos qulmic
dissolvidos (sali
nidade, taxa iônl
ca, etc);

2. Matéria suspensa
(turbidez);

3. Temperatura da
água.

Fluorescentes

1. Rodamina B;

2. Fluorisceina;

3. Rodamina WT;

4. Pontacil.

Radioativos

São disponíveis acima
de 100 radloisótopos,
sendo as mais comuns:
Br-82, 1-131, H-3,
Sb-124, Sb-122, Cr-51,
Rb-86, Co-58, Ba-140,
Na-24, K-42, Mo-99 ,
Sc-46, Ru-103, Kr-84.

Outros

Sais, Resíduos
Industrials, Açu
car, etc .

- 3 . 1 - TRftCftDOHES OTILIZÃVEIS EM ESTUDOS EE DISPERSÃO NO MAR.



em estudo.

Os traçadores artificiais mais utilizados em estudo

de dispersão são as substâncias fluorescentes e os ra

dioisótopos.

3.3.1 - Traçadores Fluorescentes

A emissão de luz por uma substância, quando

não é decorrência de seu aquecimento, consti

tue o fenômeno da luminescência.

Uma substancia i luminescente por fluorescên

cia ou por fosforescencia. No primeiro caso,

a emissão de luz é feita por átomos e molécu

Ias, imediatamente após a absorção de energia

luminosa. Nas substâncias fosforescentes, a

energia luminosa é armazenada e emitida gra

dualmente. Em ambos os casos, a emissão ocor

re com comprimentos de onda maiores que os da

energia de excitação, e este par de comprimen

tos de ondas são específicos para uma determi

nada substância, constituindo-se, inclusive ,

num processo de análise qualitativa.

Os traçadores luminescentes utilizáveis em

estudos de dispersão, são aqueles que flúoreŝ

cem quando excitados por luz visível e não

ocorrem naturalmente no meio, de forma a se_

rem seletivos e de fácil detecção. Entre e£



tes, os que têm sido mais utilizados, são:

Rodamina B, Fluorisceina, Pontacil Rosa e Ro

damina WT.

3.3.2 - Traçadores Radioativos

Os traçadores radioativos são as substâncias1

constituídas por radioisótopos, que são áto

mos instáveis que não diferem quimicamente dos

átomos estáveis do mesmo elemento.

Os radioisótopos são radioativos em decorrên

cia de sua instabilidade nuclear, que se ca

racteriza pela emissão de radiações pelos nú

cleos, que buscam desta forma atingir uma es,

trutura atômica mais estável.

A radiação emitida torna possível detectar

a presença, concentração e tipo de radioisóto

po.

A radiação é detectada a partir de sua interá

ção com a matéria. Os principais tipos de de

tectores são os contadores Geiger e os de cin

tilação. Existem também espectrografos gama

e beta para se determinar a energia e a abun

dãncia de um determinado componente em uma

mistura de radiações. O número de partículas

ou raios detectados, por unidade de tempo, é
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diretamente proporcional a concentração do

traçador.

Os tipos mais comuns de radiações emitidas por

radioisõtopos são as partículas alfa, beta e

raios gama. São também comuns as emissões de

misturas dessas radiações.

As partículas alfa são núcleos do átomo de He

lio e são emitidas pelos radioiãõtopos mais

pesados, como o rádio, polônio e urânio. Devî

do a sua massa relativamente grande, as partí̂

cuias alfa são as menos penetrantes dos três

tipos de radiação e podem ser detidas por uma

pequena quantidade de matéria, tal como uma

folha de papel. Sua aplicação como traçador'

na água ê muito limitada, uma vez que é suf:L

ciente um delgado filme líquido para absorve-

la completamente. '

As partículas beta são electrons de alta velo

cidade, emitidos pelo núcleo em um espectro

contínuo de energias. Seu poder de penetra

ção depende de sua energia, e uma emissão be

ta de energia moderada consegue penetrar a_l

guns metros no ar ou menor distância em mate

ria mais densa.

As amostras líquidas que contêm traçadores '

emissores de radiação beta, são geralmente en
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riquecidas por secagem ou convertidas em gás,

para fins de contagem, coro o objetivo de mini

mizar os efeitos de absorção dos raios beta.

Os raios gama são ondas eletromagnéticas de

alta energia. Sua absorção pela matéria se

gue uma lei exponencial. Geralmente, repre

senta-se a absorção dessa radiação pela meia

espessura do material atravessado, considera

da como a espessura que reduz a intensidade

da radiação para metade. Ao contrário das pa£

ti cuias beta, apresentam alto poder de pene,

tração. Por exemplo, a radiação gama prove

niente de uma fonte de Cobalto-60, é capaz de

penetrar um espessura superior a 1,5 m de con

ereto.

Os traçadores que emitem raios gama são parti_

cularmente úteis para medições diretas em cor

pos d'água onde são lançados.

Os radioisôtopos são comumente identificados'

por um número. Por exemplo, um tipo de bromo

radioativo é citado em catálogos como Bromo-

82. 0 "82" refere-se ao número de partlcu

Ias sub-atômicas no núcleo do átomo de bromo.

Para comparação, o bromo estável tem número 80.

O tempo necessário para um radioisôtopo atin

gir estabilidade, e portanto, cessar de ser
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radioativo, varia grandemente de um isõtopo

para outro. Este tempo ê geralmente medido

em meia-vida, que o período necessário para

que uma quantidade estatisticamente significa

tiva de qualquer radioisótopo, perca metade de

sua radioatividade.

Encontram-se radioisõtopos com meia-vida des

de microsegundos ate trilhões de anos. No ca

so do Bromo-82, por exemplo, a meia vida é de

35,7 horas, enquanto que para o Carbono-14, é

de mais de 5.000 anos.

Mais de 1.000 isótopos foram identificados na

natureza ou produzido pelo homem. Deste nume

ro cerca de 280 são estáveis e o restante ra

dioativos.

Este grande número, de isótopos e a disponibi

lidade de instrumentos para sua detecção, for

nece várias opções para um estudo com traçado

res. Todavia, nem todos os i só topos disponl̂

veis podem ser utilizados cano traçadores arti

ficiais. Alguns apresentam vantagens distin

tas sobre outros, dependendo dos fatores que

influenciam uma determinada aplicação. Estes

fatores serão discutidos no item 3.4.

Os isõtopos radioativos que são potencialmen

te utilizáveis como traçadores em estudos de
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dispersão,são produzidos por fusão, captura

neutrônica ou transmutação. Quando um átomo

de urânio ou tório, por exemplo, intercepta '

um neutron (uma particula sem carga de massa

atômica 1) , pode fragmentar-se em aproximada,

mente 30 maneiras diferentes. Grande número

de radioisõtopos são formados diretamente nes_

te processo, chamado fusão nuclear, e começam

a decair em outras espécies radioativas, que

por sua vez podem também decair formando ou

tros radioisõtopos. Por último, todos eles '

atingem um estado de estabilidade nuclear.

Grande parte dos radioisõtopos são produzidos

em reatores nucleares por meio de bombardea

mento dos alvos com neutrons lentos ou térml

cos. O reator nuclear é operado para produ

zir mais neutrons que o necessário para man

ter a reação de fusão. Estes podem ser utili

zados para produção de radioisõtopos. A pro

dução do isõtopo radioativo Cobalto-60, a par

tir do elemento estável, Cobaldo-59, ê umexem

pio: o Cobalto-59, extraído de minas, é purjL

ficado qulmicamente e inserido em um reator,

onde fica exposto ao excesso de neutrons pro

duzido durante a reação em cadeia. Então, o

Cobalto-59 captura 1 neutron transformando-se

no Cobalto-60.

Denomina-se Atividade de uma certa massa de
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radioisõtopos o número de desintegrações que se

processa na unidade de tempo. A unidade de

atividade, o Curie (Ci), i definido como '

10 ~
3.7 x 10 desintegrações por segundo. Esta

taxa de desintegração é a que se processa em

uma grama do elemento rádio.

3.4 - Fatores que Influenciam na Seleção de Traçadores Ra

dioativos

Diversos fatores precisam ser considerados quando se

seleciona um traçador radioativo em estudos de disper

são. Os principais são apresentados na Tabela 3.2.

Estes fatores são analisados a seguir:

3.4.1 - Características físicas e químicas

As características físicas e químicas do tra

çador podem ser os fatores predominantes para sua

utilização em casos específicos.

a - Solubilidade e estabilidade nas águas re

ceptoras.

Uma vez que o traçador radioativo não dl

fere quimicamente ou fisicamente dos ato

mos estáveis do mesmo elemento, dispõe-se

de uma grande quantidade de traçadores

prontamente solúveis na água. A solubili^

dade depende de forma química em que se

encontra o traçador. Por exemplo,o Cr-51
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TABELA - 3.2 - PRINCIPAIS FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA ESCO

LHA DE UM TRAÇADOR RADIOATIVO EM ESTUDOS DE DIS

PERSAO.

1 - Características físicas e químicas:

a - Solubilidade e estabilidade nas águas receptoras;

b - Tipo e energia da radiação emitida;

c - Meia-vida do traçador.

2 - Sensibilidade de medição e equipamento necessário para de

tecção;

3 - Segurança em sua utilização e efeitos ecológicos;

4 - Efeitos decorrentes da qualidade das águas:

a - Nível de radiação de fundo;

b - Adsorção e absorção pela presença de sólidos em suspen

são, sedimentos, turbidez, plancton, algas, etc.

5 - Custos de aquisição, manuseio e detecção.
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sob forma de Cr (N03)3 • 9 HjO é muito so

lüvel, enquanto que sob forma de Cr G.&- é

insolüvel.

0 problema da estabilidade química é mui

to importante. Deve-se tomar cuidados pji

ra evitar precipitação e absorção.

Por exemplo, o 1-131 pode ser absorvido

por matéria em suspensão ou de origem or

gânica.

b - Tipo e energia da radiação emitida

Os problemas de amostragem, medição dire

ta e manuseio podem limitar a escolha de

um traçador radioativo.

No caso mais freqüente de se desejar medi

ções "in situ", podem ser escolhidos ape

nas emissores gama. A radiação beta é me

lhor medida em laboratório, com auxilio

de contadores especiais. As medições '

"in situ", onde detecta-se a passagem da

nuvem do traçador, são mais convenientes

aos estudos de dispersão, por serem mais

simples e mais significativas que as medj.

ções em laboratórios a partir de pequenas

amostras. O manuseio e as precauções de

pendem da energia de radiação emitida. Os
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emissores gama de alta energia são geral,

mente difíceis de transportar nas quanti.

dades necessárias aos estudos de disper

são, podendo exigir blindagens multo gran

des. Um emissor beta moderado reduzirá

consideravelmente os problemas de manu

selo. Entretanto, quanto mais energético

forem os raios beta, maiores precauções de

vem ser tomadas.

c - Meia-vida do traçador

O período de tempo no qual um radioisõto

po pode ser utilizado no campo é limitado

pela sua meia-vida. Do ponto de vista de

segurança, um traçador satisfatório deve

rá ter meia-vida relativamente curta, mas

suficientemente longa para permitir med;L

ções durante o período de tempo necessa

rio, sem decaimento excessivo.

Os radioisótopos com meias-vidas muito cur

tas são inadequados face a seu rápido de_

caimento. Por exemplo, se for necessário

adiar uma medição no campo, em decorrên

cia de alterações nas condições do tempo,

um traçador com meia-vida muito curta po

de se desintegrar a um ponto onde a maior

parte de sua energia já tenha sido emiti
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da., Por outro lado, deve-se levar em con

ta o decaimento observado durante o tempo

em que o traçador i transportado até o Io

cal de sua utilização. No caso de se co

letar amostras, as meias-vidas deverão ser

suficientemente longas para permitir amos_

tragem, processamento químico e contagem

em laboratório.

Meias-vidas muito longas devem ser evita

da do ponto de vista de segurança radioló

gica.

Se um radioisõtopo com essas característi

cas for derramado acidentalmente, poderá1

provocar contaminações que venham interfe

rir nos estudos ou sejam perigosas para a

equipe de trabalho.

Por uma questão da segurança, deve serevi/

tada a utilização de traçadores com meias-

vidas maiores que 3 vezes a duração das

investigações. Para uma jornada de uma

semana, por exemplo, podem ser utilizados

traçadores com meias-vidas na faixa de

1,5 a 21 dias.

Para investigações com duração de 1 dia ,

o Bromo-82, que tem meia-vida de 35,7 ho

ras, ê um traçador muito conveniente.
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3.4.2 - Sensibilidade de medição e equipamento neces

sário para detecção.

Nas investigações de campo, é desejável que

se possa detectar o traçador numa ampla faixa

de concentrações. A quantidade de substância

necessária para as investigações, depende das

concentrações mínimas detectãveis, e portanto,

está relacionada com a diluição sofrida pelo

traçador no corpo d'água. Este aspecto será

abordado no capitulo 5.

Os instrumentos para detecção e medição de ra

diação são constituídos de dois elementos ba

sicos: um elemento sensível e outro indica

dor.

O elemento sensível converte a energia da ra

diação em energia elétrica, a qual é transnvi

tida diretamente para o elemento indicador '

(que são os sealers, ratemeters ou os regis^

tradores), ou então é transmitida para um ais

tema eletrônico de ampllficação e análise. Os

elementos sensíveis são de dois tipos: os que

coletam ions, representados pelas câmaras de

ionização, contadores proporcionais e contado

res Geiger, e os que não dependem da coleta de

ions, que são os contadores de cintilação, de

cristal ou liquido.
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Os emissores de radiação gama podem ser medi.

dos no campo, enquanto que os emissores beta

são preferencialmente medidos em laboratório.

Um volume limitado para contagem resulta em

pequena sensibilidade de medição. A sensibi

lidade pode ser aumentada por meio de extra

ção química ou por processos de enriquecimen-

to em geral. Deve-se observar, que nas medi^

ções em laboratório, muitas vezes necessita-

se de amostras de grande volume para se efe

tuar as medições. De uma maneira geral, ne

cessita-se de grandes volumes de amostras pa

ra se ter a mesma sensibilidade que nas medi

ções "in situ".

Nas investigações realizadas no campo comemis

sores gama, ê preferível utilizar-se sondas

detectoras mergulhadas na massa liquida, para

medição direta da radiação, a coletar amo£

trás para laboratório.

A sensibilidade da medição gama, depende da

geometria de detecção, eficiência do detector,

fator de "build-up" devido ao espalhamento

dos raios gama, atenuação pela água, energias

emitidas por desintegração e da discriminação

de energias.

A sensibilidade da medição beta depende do ta

manho da amostra e tipo de detector utilizado.
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Podem ser utilizados contadores proporcionais,

mas obtém-se melhores resultados com cintila

dores líquidos.

3.4.3 - Segurança em sua utilização e efeitos ecology

cos.

O traçador escolhido não deverá provocar da

nos a qualidade das águas e a ecologia do cor

po receptor, nem por em risco a saúde das pe£

soas que como ele entraram em contato, quer

direta ou indiretamente. Devem ser levados am

conta a facilidade de manuseio e todos os rija

cos reais ou psicológicos, decorrentes de sua

utilização.

Um dos aspectos a serem examinados na seleção

de um traçador radioativo, são os danos poten

ciais que podem ser' causados ã saúde.

A exposição excessiva â radiação, suficiente

para causar câncer, efeitos genéticos eoutros

danos, não ocorre nas investigações de campo,

tais como elas são aqui apresentadas.

As precauções incluem doslmetros de leitura dî

reta, dosimetros de filme para registro daquan

tidade de radiação recebida, vestimentas espe

ciais e cuidados no manuseio da solução para

evitar derramamento acidental. Quando se uti
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liza emissores gama de alta energia, as pre

cauções incluem a utilização de tijolos de

chumbo para blindagem, durante as operações

de transferência e diluição do radioisótopo

e uso de pinças longas para aumentar a distân

cia ao traçador. Quando a solução radioativa

for injetada a partir de um barco pequeno, ca

so freqüente na prática, o injetor deverá ser

blindado com sacos de areia. Deve-se simular

o trabalho de campo, sem radioisótopos, para

treinar os participantes na operação de

transporte e diluição do traçador, com a fina

lidade de evitar exposições desnecessárias

e assegurar uma execução eficiente das opera

ções.

Deve-se procurar meios de utilizar quanti

dades de radioisõtopos mínimas possíveis. is_

to pode ser conseguido usando-se instrumentos

mais sensíveis para medição de radiação,fazen

do-se medições por períodos de tempo maiores,

tomando-se amostras de maiores volumes, melho

rando-se a geometria dos instrumentos de de

tecção, e reduzindo-se os níveis de radiação*

de fundo.

A Agência Internacional de Energia Atômica re

comenda que nos cuidados com saüde e seguran

ça, na utilização de traçadores radioativos
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em estudos hidrolôgicos, sejam analisados os

aspectos seguintes:

a - Segurança do Público

- Deve ser feita uma estimativa cuidadosa

da concentração provável dos vários com

ponentes radioativos, de sua variação

com o tempo e das quantidades que podem

ser ingeridas pelo público. Deve-se li

mitar a quantidade de radioisótopo pre

sente no corpo d'água, de maneira que

a concentração máxima permisslvel ou os

limites de incorporação anual por ingesi

tão, não sejam excedidos.

- Os fatores de diluição do traçador de

vem ser estimados "a priori". As rela

ções entre a quantidade de traçador lan

cada e as concentrações observadas em Io

cais de interesse, devem manter-se den

tro de valores aceitáveis.

b - Segurança no Transporte

- Deverão ser satisfeitas as disposições1

e normas existentes, para o transporte

do radioisótopo até o ponto de seu lan

çamento. Deverão ser levadas em conta

na seleção do traçador, considerações so

bre peso, dimensões e custo dos reci
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pientes necessários para transporte.

O transporte para o laboratório das

amostras coletadas durante as investiga

ções no campo, não apresenta problemas

devido âs suas baixas atividades. Deve

rã ser planejado, com antecedência, o

transporte de objetos contaminados ou o

seu armazenamento, até que o decaimento

reduza seu nível de radiação.

c - Zona de Trabalho

- A preparação de zona de trabalho no cam

po deverá ser feita cuidadosamente, uma

vez que destes cuidados depende a segu

rança das operações e facilidade em se

solucionar eventuais acidentes.

A zona de trabalho ê definida pela área

em torno do ponto de lançamento do ra

dioisótopo, e na qual o pessoal efetua

rá as operações de descarga de equipa

mentos, armazenamento do radioisõtopo ,

preparação da solução traçadora, opera

ção de injeção e armazenamento de amos_

trás e equipamentos. Esta área deve ser

delimitada, se necessário com cordas, e

ser sinalizada com sinais adequados,que

alertem da presença de radiações (Figu-
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ra 3.1). No caso de acidente a área

deverá ter acesso restrito, até que se

ja descontaminada, ou o decaimento ra

dioativo tenha reduzido a atividade a

níveis aceitáveis.

d - Segurança aos Operadores

- Os cuidados tomados para operação com

radioisotopos em laboratórios, devem

ser extendidos aos trabalhos de campo,

reconhecendo-se que podem surgir difl

culdades especificas, como as exigên

cias de blindagem, trabalho em más con

dições de tempo, etc.

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nu

clear (CNEN) publicou várias normas que fixam

as diretrizes para o manuseio, lançamento e

transporte de traçadores radioativos.

3.4.4 - Efeitos decorrentes da qualidade das águas

A qualidade das águas pode afetar a determina

ção da concentração do traçador radioativo ,

embora seu efeito maior se verifique sobre os

traçadores fluorescentes. Nenhuma reação qul

mica ou bioquímica que ocorra na água pode



* Purpuro

* Amarelo

Figura 3 * 1 " Sfmbolo utilizado para dtlimitar ár«a> controladas

SÍMBOLO BÁSICO UTILIZADO INTER

NACIONALMENTE PARA INDICAR A

PRESENÇA DE RADIAÇÕES .
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afetar a taxa de desintegração do radioisõto

po, enquanto que os traçadores fluorescentes,

são altamente sensíveis a parâmetros como tem

peratura e pH.

a - Nível de Radiação de Fundo

Os níveis de radiação de fundo, observa

dos em estudos com traçadores radioativos

são comumente baixos, dado a sua especifi

cidade.

Nas medições "in situ" com emissores gama

de alta energia, o principal componente

da radiação de fundo i a radiação cõsmi

ca, uma vez que a detecção é feita com uma

sonda localizada na superfície da água ,

onde a blindagem é de apenas alguns cen

tímetros de água.

Os principais componentes da radiação de

fundo, encontrados na água do mar, sedî

mentos e biota, são as emissões do Potãs

sio-40 e em menor escala, as do Rádio-228

e Radio-226.

A radiação de fundo provém principalmente

do Potãssio-40, que é um radioisõtopo que

ocorre naturalmente. A atividade média

encontrada na água do mar é aproximadamen
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te de 3.3 x 10~7 yCi/m£. Uma fonte im

portante de K-40 são os sedimentos em sus_

pensão. Em águas de estuários, com con

centrações de sólidos em suspensão acima

de 1000 p.p.m, esta fonte pode ser uma

fração significativa da radiação de fundo.

Os radioisótopos produzidos pelas expio

soes nucleares na atmosfera, são lançados

no meio ambiente, e contribuem para aumen

tar o nível de radiação de fundo observa

do. Por este processo são produzidos o

Sr-90, Cs -137, Ce-144, Mn-54, Co-60 e

outros. As concentrações desses radioisó

topos comumente encontradas na água do

—9 — 7
mar, situam-se na faixa de 10 a 10

uCi/m-£,e não causam interferência nas me

dições realizadas "in situ" com traçadores'

gama de alta energia.

Os níveis de radiação de fundo devem ser

conhecidos com precisão, tanto nas med:L

ções "in situ" como nas de laboratório ,

para permitir medições confiáveis prõxi

mas a seu valor.

b - Adsorção e Absorção pela presença de SõljL

dos em Suspensão, Sedimentos, Turbidez ,

Plancton, Algas,etc.
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Parte da substância traçadora usada nas

investigações no campo ê perdida por ab

sorção ou adsorção em matérias presentes

na água. A absorção é a assimilação fisi.

ca do traçador por sólidos orgânicos ou

inorgânicos. A adsorção é o fenômeno fí

sico,que consiste na aderência da substân

cia traçadora em sólidos em suspensão, se

dimehtos ou plantas presentes na água.

0 grau de adsorção do radioisõtopo depen

de da substância escolhida. Em geral, os

cations são mais adsorvidos que os ânions.

Na maioria das vezes, se o corpo d'água já

contém cations e ânions em quantidade su

ficiente para satisfazer a adsorção natu

ral do meio, o uso de traçadores desses '

ânions ou cãtions resultará em perdas nu

nimas.

A água salgada contêm vários íons, tanto

simples como complexos. Do total existen

te, 99% dos eletrólitos presentes são for

mados por Na + +, Mg + +, Ca + +, K+, Cl", SO^e

HCO~. Estes Ions em forma radioativa

são potencialmente úteis em investigações.

O traçador selecionado não deverá ser ab

sorvido por plantas. Este efeito não é

significativo na maioria dos casos. Porém
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quando existir concentrações excessivas

de algas, e absorção deverá ser investiga

da.

I

3.4.5 - Custos de aquisição, manuseio e detecção

O custo de uma investigação com traçador no

campo é relativamente alto, podendo limitar

a extensão das medições. Quando as considera

ções econômicas limitam uma investigação mais

intensiva, os estudos são realizados em par

tes específicas ou mais críticas dos corpos

d•água.

Outros aspectos econômicos, que não o preço

do traçador, são muito significativos no cus_

to total de um programa de investigações. As

considerações incluem o manuseio e técnica de

lançamento do traçador, método para coleta de

amostras ou detecção e tempo necessário para a

familiarização com as operações associadas. O

preço do material necessário e do manuseio é

comumente baseado na forma química, quantidei

de necessária, in tens idades da radiação emiti^

da e meios disponíveis para transporte.

Vários traçadores radioativos têm sido avalia

dos com base nos fatores apresentados nos

itens anteriores. Dentre os disponíveis co

mercialmente, os que têm sido mais utilizados
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em estudos de dispersão, são apresentados na

Tabela 3.3.
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Traçaâor

Brano - 82

lodo - 131

Antütônio - 124

Crono - 51

Rubídio - 86

Cobalto - 58

Estrondo - 85

Bár io- 140

Sódio - 24

Antimônio - 122

Potássio - 42

Molibdênio - 99

Escandro — 46

Rubênio - 103

Trftio

Símbolo

Br - 82

1 - 1 3 1

Sb - 124

Cr - 51

Rb - 86

Co - 58

Sr - 85

Ba - 140

Na - 24

Sb - 122

K - 42

Mo - 99

S c - 46

R u - 103

H - 3

Meia-Vida

35.7 h

8.1 d

60.4 d

27.8 d

18.7 d

72 d

64 d

12.8 d

15 h

2.8 d

12.4 h

66.7 h

83.9 d

39.5 d

12.26 a

Tipo de
Radiação

e , Y

8, Y

8 , Y

Y

S , Y

6 , Y

Y

B, Y

6 , Y

e, Y

Sr Y

B, Y

B , Y

B , Y

B

Concentração
Mínima Deteç
tãvel

(nCi/mt)

,37

1,50

,75

6,7

13,5

1,1

,85

1,7

,74

2,0

8,0

,75

,60

,91

200

Forma Química

NH. Br ou K Br

K I

SbC43

Cr (N03)3.9 H2 0

Fb Cl

Co Cl2

Sr CJt2 • 4 Hj O

Ba Ci2

Na C£ouNaN0 3

sb a 3

K Cl ou K2 CO,

(NH4)2 Mo O4

Sc CJl3

Ru CH 4 .5H 2 O

H T O

Solubllidade

(g/100 me)

68

Muito Solúvel

600

Solúvel

77

Solúvel

100

40

36 ou 73

600

35 ou 112

Solúvel

Muito Solúvel

Solúvel

Muito Solúvel



4 - MISTURAÇÃO OCEÂNICA
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4 - MISTÜRAÇAO OCEÂNICA

A misturação oceânica i o conjunto de processos físicos , que

ocorrem no mar e provocam a homogeneização de propriedades

do meio, como a temperatura, salinidade ou a concentração de

um poluente qualquer.

Os processos físicos predominantes na misturação oceânica

são:a advecção e a difusão turbulenta.

A advecção consiste no deslocamento médio das massas d'água,

em decorrência de um campo de velocidades. A difusão turbu

lenta é o efeito conjunto da turbulência oceânica e da difu

são molecular.

0 esgoto transportado por um emissário submarino atinge o

corpo d'água receptor em forma de jatos submersos, através '

dos bocais dos difusores. Como a densidade do esgoto ê me

nor que a da água do mar, ele se encaminha para a camada su

perficial sob ação de um empuxo,que é proporcional a <?iferen

ça entre as densidades do esgoto e da água do mar.

A medida que o esgoto ascende, mistura-se com a água do mar,

diluindo-se. Se a mistura resultante atingir uma densidade

igual â da água do mar num determinado nível, o esgoto fica

rã confinado neste nível. Se a densidade da água do mar for

sempre maior que a da mistura ascendente, o esgoto emergirá

na superfície. Em ambos os casos, o nível de estabilização

do campo de esgoto, depende da diluição inicial gerada pelo
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conjunto emissário-difusor e pela variação local da densid£

de da água do mar (Figuras 4.1 e 4.2).

4.1 - Equação Diferencial do Transporte Advectivo e Turbulento

A equação diferencial que traduz o transporte de uma

quantidade escalar qualquer, em termos de advecção e

difusão turbulenta, em relação a um sistema de coorde

nadas triortogonal x, y, z fixo no espaço (equação

Euleriana), i dada por:

'x 3x ' "y 3y ' vz 3z ~ 3x |_"x 3xj 3y [ y 3y J li [ z li '

(equação 4.1)

onde:

C é a concentração de uma grandeza escalar;

V , V e V são as componentes do vetor velocidade mé
x y z •"*

dia ^ (x, y, z);

K , K e K são os coeficientes de difusão turbulenx y z —

ta nas direções x, y e z;

F = F ( C , x,y, z, t ) ê uma função que representa um

processo não conservativo de grandeza escalar.

A equação 4.1 pode ser aplicada a concentração C de

um poluente num campo de esgoto, ou a de um traçador

radioativo que simule a criação do campo. Todavia, o

tratamento geral desta equação é muito complexo, quer

numérica ou analiticamente, uma vez que as correntes
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costeiras e os coeficientes de difusão turbulenta

apresentam leis de variação dependentes de condições

de contornos locais, de difícil equacionamento.

t

Algumas hipóteses simplificadoras podem ser introduz^

das na equação 4.1, quando se pretende aplicá-la a um

campo de esgotos. Estas hipóteses são as seguintes:

1 - 0 sistema de eixos x, y, z pode ser centrado con

venientemente no campo de esgotos, com plano x y

horizontal, eixo x apontando no sentido inicial do

movimento e eixo z vertical para baixo.

Se a função F = 0, ou seja, se a quantidade esca

lar que está sendo transportada não apresenta ne

nhum processo de decaimento, a equação 4.1 transi

forma-se em:

3t + vx 3x + vy 3y + v z 8 z " 3x [*x 3x J + 3y \y 3y J + 3z 3Ç 1
3z J

(equação 4.2)

2 - Admitindo-se que o esgoto se estabiliza numa cama

da superficial de espessura h, o fenômeno pode ser

tratado como bidimensional.

Esta abordagem ê bastante razoável em meios estra

tifiçados, onde as correntes verticais de origem

advectiva e turbulenta são muito baixas para se
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rem medidas experimentalmente, e só podem ser ob

tidas por integração numérica da equação da conti

nuidade, usando-se um sistema de observação fecha

do no campo horizontal de velocidade. Portanto,

embora exista transporte de massa na direção ver

tical, poderá ser deprezado na equação 4.2, por

ser de ordem de grandeza bem inferior ao transpor

te horizontal.

Admitindo-se que os parâmetros envolvidos não va

riam da superfície para o fundo, a integração da

equação 4.2 na vertical conduz a uma equação bid_i

mensional, onde a concentração superficial C é

dada por:

Cs - í C dz = Ch

A equação bidimensional resultante será:

h 3t + vx h 3x + Vy h 3y 3x I "x " 3x I" 3y I "y " 3y

(equação 4.3)

que para h constante pode ser escrita:

3t x 3x y Jy 3x | x 3x | I y 3y

(equação 4.4)

3 - Admitindo-se que o transporte advectivo processa-
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se apenas na direção x (V « 0) e o campo de esgo
y/ac

 y\
í rr = 0 J ,tos ê e s t a c i o n ã r i o í r r = 0 J , a equação 4.4 resuJL

t a em:

o = - v i Ç + 2 - f k « I + J - f k i £
x 3x 3x |_ *x 3x J 8y [ *y 3y

(equação 4.5)

que corresponde a condição em que o transporte ad j

vectivo e a difusão turbulenta se compensam mutua ,

mente.

desprezível o termo — ^ - kx - ~ - ,

Esta equação pode ser simplificada admitindo-se '

uma vez

que os gradientes de concentração na direção x são

muito pequenos em relação aos verificados na dire

ção y. Esta abordagem foi proposta por Brooks ,

que equacionou o problema da forma seguinte:

-e J§ ) + ü ü + kc - °
(equação C.6)

onde:

e = Ky
u = vx

K = constante de decaimento da concentração C

de coliformes.

O valor de e i dado pela lei de Richardson:
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(equação 4.7)

onde L é a largura do campo de esgoto . 0 valor de

ç proposto por Pearson é 0.01, para unidades c.g.s.

4 - Considerando que o transporte advectivo e turbu

lento processa-se numa única direção x, a equação

4.4 resulta em:

aç 3C
3t " X 3X

1 fk iS 1
3X |_*X 3X J

(equação 4.8)

4.2 - Modelo Fickiano

A equação 4.2 referida a um sistema de eixos x,y,zque

se movimenta com o campo de velocidades, traduz a

equação diferencial de difusão turbulenta, pois nesse

sistema não ê observado o transporte advectivo. Por

tanto, a equação (Lagrangeana) correspondente é es[

crita da forma seguinte:

at 3x [_ *x 3x J 3y L y ay J az |_ « 3z J

(equação 4.9)

As simplificações introduzidas na equação 4.2 e que

deram origem as equações 4.3, 4.4 e 4.8 podem ser

igualmente aplicadas a equação 4.9, considerando-se a
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inexistência de advecção.

A equação 4.9 traduz o formalismo Fickiano para o e£

tudo de difusão turbulenta. Salienta-se que na equa

ção de Fick para difusão molecular em meio isotrópi

co, os coeficientes de difusão são constantes, enquan

to na difusão turbulenta são variáveis com a escala

do fenômeno, e várias ordens de grandeza superiores

aos da difusão molecular.

Algumas soluções das equações apresentadas para o

transporte de massa no oceano, a uma e duas dimensões,

têm sido formuladas com base em condições de contorno

bem definidas. Estas soluções são geralmente basea

das em processos numéricos, e apenas para alguns ca

sos particulares, são apresentadas soluções analíti

cas.

Nos capítulos 5 e 6 serão apresentados os modelos que

foram utilizados para calcular os parâmetros de difu

são nas investigações realizadas.



5 - DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE DILUIÇÃO FÍSICA COM

O USO DE TRAÇADORES RADIOATIVOS
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5 - DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE DILUIÇÃO FÍSICA COM O USO DE TRA

ÇADORES RADIOATIVOS

Com auxilio de traçadores radioativos ê possível determinar-

se "a priori" os fatores de diluição física que serão obser

vados para os poluentes lançados no corpo d'água por meio de

um emissário submarino.

Seja C a concentração de um poluente qualquer existente no

efluente. Por exemplo, C pode ser a concentração de bacté

rias do grupo Escherichia Coli.

Ao atingir a superfície ou um nível qualquer de estabiliza

ção, o esgoto sofre uma diluição inicial D definida por:

D^ = ° (equação 5.1)
o cx

onde C, i a concentração do poluente ao atingir o nível de

estabilização do campo de esgotos.

Na diluição inicial prevalece o efeito da turbulência gerada

pela dissipação das energias cinética e potencial dos jatos

de esgoto. Assim sendo, a diluição inicial i muito dependen

te das características do difusor do emissário.

Ao atingir o nível de estabilização, forma-se o campo de es

goto, e a diluição subsequente, DQ , deve-se a misturação o

ceânica e é definida por:
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C,

~_ „ (equação 5.2)
B CB

onde CB é a concentração do poluente num ponto B qualquer do

campo de esgotos.

Pode-se simular um campo de esgotos com auxilio de radioisó

topos, em decorrência de duas características desses traçado

res, que são tratados a seguir.

Se um detector para radiação gama i colocado dentro de água

que não contêm radioatividade artificial, ele conta o número

de fotons por ele absorvido. Esses fõtons são provenientes

da radiação cósmica e da radiação natural da água. A taxa

de contagem registrada n é chamada taxa de contagem de fundo

ou "background" radioativo, e pode ser considerada como uma

constante. Se um material radioativo é adicionado ã água, a

taxa de contagem aumenta para um valor n1 correspondendo a

uma concentração de radioatividade C . Dentro de considera

vel intervalo de concentrações, é válida a equação seguinte:

Cr = ng n > (curie/m3) (equação 5.3)

A constante de proporcionalidade S é chamada sensibilidade do

detector. Para os instrumentos utilizados nas investigações

o background era de aproximadamente 100 cpm e a sensibilida

de variou entre 100 e 30 (cps.m )/yCi.

A segunda característica da radioatividade usada nesta apli

cação, é o fato dela poder ser detectada em pequenas concen
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trações. Com os equipamentos utilizados, foi possível deteç

tar-se concentrações de até 0,02 pCi/m . Apenas 1 Ci de

Bromo-82 é necessário para investigações deste tipo, pois

esta parcela de material radioativo pode ser detectada fácil

mente guando dispersa uniformemente em 5x10 m de água.

Para simular o campo de esgoto com traçadores radioativos,o

ideal seria injetá-lo de forma continua com descarga constan

te, no local previsto para a salda do emissário submarino.

Este procedimento não é comumente posto em prática, pois im

plica em instalações adequadas e grande quantidade de traç£

dor.

Entretanto, é possível simular-se o campo de esgotos com um

traçador radioativo, a partir de uma única injeção instanta

nea e puntual no local previsto para o lançamento. Esta ê a

essência do procedimento seguido nas investigações para a de

terminação dos fatores de diluição física.

5.1 - Simulação do Campo de Esgotos com uma Onica Injeção

Puntiforme e Instantânea de um Traçador Radioativo

As Figuras 5.1 e 5.2 ilustram a diferença entre o lan

çamento continuo de um poluente qualquer P (ou um tra

çador radioativo), e uma única injeção puntiforme e

instantânea do traçador. Na Figura 5.1 a vazão de es_

goto para o emissário proposto é Q m /s, contendo uma

concentração C P/m , de um poluente qualquer. A unî

dade P representa um poluente característico do efluen
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te, que no caso de esgoto sanitário pode ser interpre

tada como bactérias do grupo E.Coli. A vazão coro que

o poluente ê lançado no corpo receptor é considerada

constante no tempo e vale Q.C P/s. Desde que a cor

rente no corpo receptor seja constante, a concentra

ção do poluente num ponto B qualquer, C_, deve também

ser constante. Isto é ilustrado na Figura 5.3, que

mostra a variação com o tempo na saída do emissário e

no ponto B.

Injetando-se de forma puntual e instantânea uma atiyi

dade de A Curie de uma solução radioativa, no local

proposto para o lançamento, o traçador passa a ser le

vado pela corrente e vai se dispersando gradualmente,

como ilustrado na Figura 5.2. A Figura 5.4 mostra a

variação com o tempo neste caso, onde o local da In

jeção é indicado por um retângulo achurado e a varia

ção da concentração no ponto B tem a forma aproximada

da função densidade de probabilidade de Gauss.

O equivalente a uma única injeção pode ser extraído

de uma injeção contínua, considerando-se a parcela de

poluente introduzida em 1 segundo, Q.C P/s. Esta par

cela contribui para uma concentração constante no pon

to B, com uma curva concentração x tempo de mesma na

tureza que a obtida com a injeção única do traçador ra

dioativo, desde que seja a mesma a dispersão do po_

luente e do traçador. Portanto:

Injetando-se Q C obtém-se a curva de concentração C;
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Injetando-se A obtém-se a curva de concentração C .

Q Co . C (equação 5.4)

A concentração constante C_ no ponto B, decorrente da

injeção continua,é a soma das contribuições de todas

as injeções discretas em que pode ser dividida a inje

ção continua. Isto corresponde a uma integração da

curva concentração x tempo:

(equação 5.5)

Introduzindo-se a equação 5.3, tem-se:

Q Co ,+-CB * ~ Ã S — '-<*• *n~n'í <*t (equação 5.6)

Os resultados das investigações são apresentados sob

forma de curvas de diluição. A integração da equação

5.6 pode ser limitada ao intervalo de tempo (t.,t2),

indicado na Figura 5.4.

Portanto, a fórmula que fornece os fatores de redução

(inverso dos fatores de diluição), i dada por:

c
F« " n 5 * Ã /t2(n-n«) dt (equação 5.7)B CQ AS tl

Na pratica, a integração ê realizada com auxilio da

mudança da variável t por x, o que implica em:



48

dx • v . dt (equação 5.8)

Se a velocidade V é constante, obtero-se a equação se

guinte:

Fn = ait /X2 (n-n1) dx (equação 5.9)
° "° x x.

onde os limites de integração x, e x2 definem um com

primento característico da passagem da nuvem de traça

dor, pelo ponto B.

Estas equações constituem a base teórica utilizada pa

ra a determinação dos fatores de diluição física.

5.2 - Procedimento Experimental

De acordo com a base teórica apresentada, a taxa de

contagem deveria ser medida em qualquer instante, em

todos os pontos do corpo d'água receptor. Este proce

dimento não pode ser executado, mas a prática mostra

que registrando-se a taxa de contagem n a bordo de

um barco, que se movimenta constantemente através da

nuvem radioativa, haverá dados suficientes para se fa

zer a integração indicada na equação 5.9.

~ 82
5.2.1 - Lançamento da Solução Radioativa de NH- Br

Em cada campanha injetou-se na superfície do

mar, no local cogitado para o lançamento de
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esgotos, aproximadamente 1 CL de NH. Br, djL

luldo em 5 litros de água doce. Esta solução

radioativa continha um traçador fluorescente,

geralmente Rodamina B, para facilitar a loca

lização da mancha e orientar a navegação do

barco.

O injetor de radioisõtopos era instalado na po

pa de um barco, e a injeção realizada abrin

do-se uma válvula de salda controlada por um

sistema mecânico acionado a distância. O in

tervalo de tempo gasto com a injeção era de

10 segundos, e a mancha formada aproximadamen

te circular. A escala dos fenômenos estuda

dos permitia considerar esta injeção como ins_

tantânea e puntiforme.

No instante da injeção, registrava-se a hora

e determinava-se a posição do barco a partir

de leituras efetuadas com 2 sextantes.

Após a formação da mancha inicial, lançava-se

um corpo â deriva aproximadamente no seu cen

tro, para auxiliar na sua localização visual,

pois o corante lançado diluia-se rapidamente.

Dentro do injetor existia um recipiente quere

tia 100 ml da solução radioativa injetada, pa

ra posterior determinação da atividade utili^
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zada.

Apôs a Injeção o barco afastava-se lentamen

te, para não perturbar a nuvem radioativa no

início do processo de espalhamento e transpor

te do traçador.

5.2.2 - Varredura da Mancha Radioativa

Decorridos aproximadamente 90 minutos após a

injeção, o barco dirigia-se para o corpo à de

riva, e por meio dos detectores de radiação Io

calizava-se a zona de máxima atividade. Neste

ponto determinava-se novamente a hora, posjL

ção e lançava-se nova carga de Rodcuaina B.

Com auxilio de um estaciõgrado, representava-

se no mapa da região os pontos de injeção e

de máxima atividade detectada, o que permitia

definir a corrente e planejar as trajetórias'

do barco.

A varredura da mancha era feita por meio de

trajetórias paralelas,perpendiculares a dire_

ção da corrente, de jusante para montante. A

primeira trajetória procurava delimitar a par

te da mancha mais afastada do local da inje

ção. No inicio e fim de cada trajetória, de

terminava-se a posição do barco e o horário '
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correspondente, e marcava-se a fita do regis_

tro digital de atividades, para identificação

das atividades correspondentes a cada trajeto

ria. Terminada uma trajetória, a direção do

barco era alterada em 180°, iniciando-se nova

trajetória paralela a primeira (Figura 5.5).

Na região da mancha onde se encontrava a ati

vidade máxima, as trajetórias eram mais prõxi

mas entre si. A varredura da mancha prosse

guia até cobrir toda a área da mancha. Este

procedimento era repetido para outros está

gios do processo de difusão. Geralmente, após

o término da varredura de uma mancha, guarda

va-se o intervalo de aproximadamente 40 minu

tos para se iniciar nova varredura.

5,2.2.1 - Equipamentos Utilizados na Detecção

da Radiação

Na detecção da radiação utilizaram-

se duas sondas detectoras de cinti

lação, com cristal de NaI (TI), que

eram colocadas num suporte fixado

no través do barco ficando uma na

superfície e outra a 1 metro de pro

fundidade. Este arranjo além de

permitir maior segurança nas deter

minações das atividades, indicaria*

uma eventual sedimentação do traça
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dor.

Estas sondas estavam ligadas a re

gistradores (sealers) com rate-meter,

marca BASC. Dispunha-se de saldas1

para registrador gráfico RUSTRAC, e

para uma unidade acumuladora digi^

tal, marca TMC, que imprimia a cada

15 segundos a contagem acumulada ne£

te intervalo de tempo.

5.3 - Processamento dos Dados

Os dados obtidos permitem desenhar as manchas radiqa

tivas, representadas por curvas de isoatividade. A

partir destas manchas, pode-se calcular as diluições*

em diversos pontos, e desenhar as isolinhas de dilui

ção.

5.3.1 - Construção dos Isolinhas de Atividade

Utilizando-se um estaciógrafo, desenhavam-se

na carta da região os pontos iniciais e fi

nais de cada trajetória, que a seguir eram

corrigidas para a posição correspondente ao

instante médio < a varredura da mancha.

Conhecendo-se a velocidade da corrente e a ho

ra do inicio e fim de cada trajetória, deslo
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cavam-se as trajetórias, no desenho, de manei

ra a ocupar a posição que teriam se todos os

cruzamentos da mancha tivessem sido efetuados

no instante médio. Isto corresponde ao deslo

camento dos extremos das trajetórias, propor

cionalmente ao intervalo de tempo decorrido

entre o instante de medição e o instante me

dio, acarretando uma diminuição no espaçamen

to entre as trajetórias.

Para cada trajetória a unidade digital regis_

trava p valores de atividade. Considerando-se

constante a velocidade de deslocamento do ba£

co durante a trajetória, esta era dividida em

p-1 partes iguais. Sobre os p pontos de tra

jetória projetavam-se os dados de atividade 1:1

guida, jã corrigidos do efeito de decaimento

radioativo. Unindo-se os pontos de mesma a ti

vidade, obtiveram-se as curvas de isoativida

de. Na Figura 5.6, apresentam-se as manchas

obtidas na campanha realizada na Bala de San

tos, em 16.06.72. As isolinhas de atividade

foram construídas de acordo com o procedimen

to descrito.

5.3.2 - Construção das Isolinhas de Diluição

As isolinhas de diluição foram construídas a

partir do calculo da diluição em alguns pon
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tos da área onde foram varridas as manchas ra

dioativas.

Desenhando-se as manchas em escalas adequadas,

levantaram-se vários perfis de atividade, me

diante cortes paralelos e na direção do deslo

camento das manchas. Na Figura 5.7 represen

tam-se os cortes realizados sobre as manchas'

obtidas- na campanha já citada.

O cálculo dos fatores de redução foi feito utî

lizando-se a equação 5.9, que para a sistema

tica adotada era escrita sob forma seguinte:

F = — -2- ^ (equação 5.10)
15 AS v..

onde:

Q = descarga, tomada igual a 1 m /s

A - atividade injetada (Ci)

S « sensibilidade do detector C-P*s

Ci

jkB = /X2 (n-n1) dx
xl

B e o valor da area do perfil de ativida
2

des, em cm

j e k são fatores de escala, expressos em

c.p.15 s/cm e m/cm, respectivamente

v.. * velocidade média de deslocamento da man
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cha.

O fator 15 aparece na equação, porque o inte

grador digital fornecia a contagem acumulada

durante 15 segundos, ou seja, c.p.15 s, e a

homogeneidade dos cálculos exige este fator.

Na Figura 5.7 ao lado dos cortes sobre as iso

linhas de atividade representam-se os valo

res de redução física obtidos,aplicando-se a

equação 5.10. A partir destes valores, cons_

truiram-se as isolinhas de redução, por inter

polação linear (Figura 5.7).

Na Figura 5.8, representam-se as isolinhas de

diluição na escala do fenômeno, que simulam

uma configuração do futuro campo de esgoto».
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6 - DETERMINAÇÃO DAS LEIS DE DIFUSÃO

O estudo das leis de difusão foi realizado a partir das man

chás obtidas com a injeção puntiforme e instantânea do traça

dor radioativo na superfície do mar. Portanto, os procedi

mentos de campo descritos no item 5.2, são também válidos pa

ra a determinação das leis de difusão.

Para a escala de tempo de difusão estudada, o fenômeno foi

tratado como bidimensional, uma vez que os detectores de ra

diação colocados na superfície e a um metro de profundidade,

não detectaram nenhum efeito de sedimentação do traçador.

6.1 - Considerações Preliminares

Chama-se diagrama de difusão a representação gráfica

de uma das características do fenômeno, contra outra

dessas características.

Na elaboração desses diagramas são de grande interes

se os parâmetros seguintes:

a - Concentração Máxima Obtida Experimentalmente

Na prática sabe-se que o valor máximo é obtido com

um certo grau de incerteza, e além disso, ê bas

tante sensível a condições de contorno horizon

tais.

b - Tempo de Difusão

Este parâmetro é definido como o intervalo de tem
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po determinado pelo instante médio de varredura

da mancha e o instante de injeção.

c - Variâncias Horizontais da Distribuição de Concen

trações

As variâncias são definidas radial ou axialmente,

em relação a um sistema de coordenadas retangula

res xOy, centrado no centro de massa de distri

buição de atividades.

d - Áreas Definidas por Isolinhas de Taxa de Contagem

e - Comprimentos Característicos de Escala do Fenôme

no

A experiência mostra que a distribuição horizon

tal de substância radioativa é comumente assime

trica, apresentando dois comprimentos caracterÍ£

ticos, em direções ortogonais para cada mancha.

0 modelo aplicado ao estudo da difusão i formula

do,tomando por base esta assimetria, e admite que

as concentrações na mancha podem ser representa

das por uma distribuição Gaussiana bidimensional.

6.2 - Distribuição de Massa do Tipo Gaussiana Bidimensional

Seja xOy um sistema de raferência plano ortogonal,

que se movimenta com a mancha (referencial Lagrangea

no), com eixos x e y na superfície e a origem no cen
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tro de massa da mancha. Chamando C (t,x,y) a concen

tração num ponto qualquer (x,y) da mancha, para sua

configuração num instante t, o modelo Gaussiano Bidi.

mensional define C (t,x,y) pela expressão:

C (t,x,y) =
2ir ax (t) o2 (t) /l - X

2 (t)
exp

(equação 6.1)

que é a distribuição Gaussiana Bidimensional, centra-

da no sistema x,y. Devem ser satisfeitas as condi

ções seguintes:

a - C (t,x,y) > 0, obviamente satisfeita no caso

- III il (t,x,y) dx dy = 1

Esta condição de normalização da distribuição traduz

a conservação da massa, e implica em correções das ta

xas de contagem devido ao decaimento radioativo. Para

os dados obtidos estas correções foram feitas em re

lação ao instante da injeção do traçador (t = 0).

c - X - coeficiente de correlação entre as variáveis x

e y, portanto limitado ao intervalo -1< A<1.

2 2 ~ -»d - a, (t) e a. (t) são as variâncias nas direções

x e y, respectivamente, ambas positivas.
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A Geometria Analítica mostra que em qualquer ins

tante as isolinhas de concentração constituem um

conjunto de elipses e também, que com uma rotação

do sistema de eixos x,y, de maneira a fazê-los con

ter os eixos principais das elipses, a equação '

6.1 toma a forma:

C (t,X,Y)
2»

exp
2 a.

(equação 6.2)

onde X, Y é o sistema de eixos na posição defini

da, a., e o» são as variâncias em relação aos ei

xos maiores e menores das elipses. O coeficien

te de correlação no sistema X, Y é nulo, pois o

valor médio da variável XY também é zero, conclu

são evidente da simetria axial das elipses neste

sistema.

A relação entre a variância radial e as variãn

cias axiais, é definida pela relação:

£1 C r 2 C (t,X,Y) C (t,X,Y) d X d Y

-4 (equação 6.3)

ou seja, a variância radial ê a soma das variân

cias axiais.

6.3 - Modelo Radialmente Simétrico

O conceito de mancha radialmente simétrica ê introdu
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zido como uma simplificação adicional no tratamento

do problema, e tem sido largamente utilizado nos estu

dos com traçadores.

Na maioria das investigações realizadas, observa-se

que a mancha apresenta-se alongada em uma direção.

Conceitualmente, pode-se imaginar um número infinito

de experimentos, executados no mesmo ponto e usando-se

a mesma quantidade de material radioativo na injeção

puntiforme e instantânea. Admitindo-se um meio iso-

trõpico, para o mesmo tempo de difusão t, haveriam in

finitas configurações para as manchas, dado ao cará

ter aleatório da turbulência. Superpondo-se por trans_

lação todas essas manchas, de tal maneira a fazer

coincidir seus centros de massa, o resultado seria uma

distribuição de massa radialmente simétrica em torno

do centro de massa.

A conclusão tirada dessa experiência imaginária i bas_

tante razoável, desde que as condições oceanogrãficas,

como a turbulência e as correntes, sejam isotrõpicas,

Todavia, ou investigações realizadas nas proximidades

da costa, esta isotropia não ê encontrada, pois, em

media, as manchas são mais alongadas na direção pa

ralela ã costa. Portanto, a utilização desse concejL

to em estudos de difusão proximo ã costa, deve-se a

esta ser a maneira mais simples de estudar o proble

ma, e os resultados obtidos serem satisfatórios para

os projetos sanitários de emissários submarinos de es
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goto

Na definição da mancha radialmente simétrica equiva

lente, o elemento invariante ê a área delimitada por

uma isolinha de concentração para o mesmo tempo de

difusão. Portanto, a massa é um invariante na tran£

formação. Com este critério, pode-se transformar a

distribuição elltica de massa em uma distribuição cir

cular radialmente simétrica, com as isolinhas de mes

mo valor, elipses ou circunferências, limitando áreas

iguais.

Seja C (t,r ) a concentração no instante t a uma dis

tância re do centro da mancha radialmente simétrica.

Se esta concentração eqüivale ao valor C (t,X,Y) da

mancha elltica, chega-se a equação seguinte:

C (t, re)
2* ox o

(equação 6.4)

uma vez que a igualdade de áreas implica em:

*2 - jY I 2VY

(equação 6.5)

A variância desta distribuição anular de massa ê dada

por:
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re
c (t' re ) 2ff re d r e/o"C (t'r e> 2"re d re

(equação 6.6)

Portanto, a distribuição radialmente simétrica equiva

lente fica definida por:

C (t, re> -

rc

(equação 6.7)

onde:

(t)
C (t,0)

(equação 6.8)

é a concentração de pico (r = 0) num instante t.

A partir da equação 6.7 pode-se calcular a parcela re

iva de substância contida ei

> 0) por meio da expressão:

lativa de substância contida entre r = 0 e r =na ,

Crc C <fc'V d r " e -n

(equação 6.9)

A partir da equação 6.9, pode-se construir a Tabela

6.1:
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TABELA - 6.1 - PARCELA RELATIVA DE SUBSTANCIA CONTIDA NA

MANCHA PARA DIFERENTES RAIOS.

1

1

2

2

3

n

.0

.5

.0

.5

.0

z =

2

3

4

5

6

n arc

arc

arc

arc

°rc

arc

Y

0.632

0.950

0.982

0.998

1.000

Os dados da Tabela 6.1 mostram que o diâmetro a de 3

desvios padrões limita 95% da substância, o de 4 des_

vios padrões limita 98.2%, etc. Observa-se que a par

tir do diâmetro £

mancha inteira.

3a
rc

pode-se raciocinar com

Na prática a distribuição definida pela equação 6.7 ,

pode ser utilizada sob a forma:

C (t,re)
A/h

" rc r c

(equação 6.10)

onde A/h i a razão entre a atividade injetada A e aes

pessura da camada de misturaçao h.

Nas equações 6.7 e 6.10, uma representação gráfica de
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in C (t, r ) versus r , permite conhecer o valor de

pico C (t,0), por meio de uma extrapolação da reta pa

ra origem. Os valores C (t,0) obtidos desta maneira,

mostram-se bastante coerentes com os dados experimen

tais.

Os trabalhos desenvolvidos por OKUBO, analisando da

dos coletados por ele e outros pesquisadores, conduz î

ram a uma generalização da lei exponencial de distri^

buição de concentrações.

Sugere OKUBO que sejam pesquisadas equações do tipo:

m

C (t, re) = C (t,0) e ^ o

ro

(equação 6.11)

que para m=2 coincide com o modelo Gaussiano.

Tomando-se os logarítimos neperiano e decimal da equa

ção 6.11, chega-se a expressão.

l o g C ( t , 0)
C ( t , r e )

m Jiog r - m log o (t)
6 JLW

(equação 6.12)

Representando-se graficamente:

í-og Jln
C (t, 0)

C (t, re)
versus log r
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obtém-se uma reta cujo coeficiente angular é m e a or

denada na origem m nog o__ (t), o que permite calcu

lar arc (t).

A equação 6.11 foi ajustada às manchas obtidas nas in

vestigações, utilizando-se o valor C (t,0) efetivamen

te medido em campo.

6.4 - Leis de Difusão

Estudos realizados por vários pesquisadores têm condu

zido à formulação de leis empíricas para o comporta

mento de variância em uma direção qualquer x, em fun

ção do tempo de difusão.

Estas leis são traduzidas pela equação:

( 2 2

a em cm
x

t em segundos

(equação 6.13)

onde a e b são constantes positivas.

Para o modelo radialmente simétrico, pode-se escrever:

4
t em segundos

(equação 6.14)
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Os valores dos coeficientes a e b, obtidos a partir

de estudos realizados em diferentes condições de con

torno oceanográficas e morfolõgicas, foram apresenta

dos por Talbot, e constam da Tabela 6.2.

2 w
TABELA - 6.2 - VALORES DOS COEFICIENTES DA EQUAÇÃO o «at ,

> SEGUNDO TALBOT

LOCAL

AREAS POUCO PROFUNDAS

ESTUÁRIOS INGLESES

MAR ABERTO

ÁGUAS COSTEIRAS AMERICANAS

ESTUÁRIOS AMERICANOS

COSTA DO BALTIC©

FIORDES

a

2,13 x 10

14,3

0,15 x 10~

0,081

326

2,32

1,39

b

0,95

1,86

2,47

2,19

1,35

1,79

1,65

Com a finalidade de correlacionar a variância e o tem

po de difusão com a escala do fenômeno, introduz-seo

conceito de difusividade aparente. OKUBO propõe uma

definição dada pela equação:

_2

Ka rc
t (equação 6.15)
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De acordo com suas pesquisas, OKUBO concluiu que exls

te uma boa correlação entre os valores de Ka e a esca

Ia do fenômeno, definida por l •

Uma representação grafica de ftog (—j— — r — J versus

iog (3 a ), permite estabelecer a lei de variação

da difusividade aparente com a escala do fenômeno,que

ê do tipo:

Ka

em cm

(equação 6.16)

onde o e 8 são parâmetros.

As equações 6.14 e 6.16, foram ajustadas aos dados ob

tidos nas campanhas, com excelentes correlações. E£

tas equações caracterizam o.processo de difusão tur

bulenta no corpo d'água receptor.
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7 - RESULTADOS OBTIDOS NAS INVESTIGAÇÕES

7.1 - Resultados Obtidos na Bala de Santos

A Tabela 7.1 apresenta os valores dos parâmetros de

difusão. Estes dados permitiram construir os diagra

mas apresentados nas Figuras 7.1 a 7.4 e definir as

leis de difusão na Bala de Santos, que são as seguin

tes:

a - Nos casos em que a mancha se dirige para fora da

Bala, as equações obtidas, foram:

r c = 0.041 t2'36

0.011 S.1.20

(equação 7.1)

(equação 7.2)

Esta condição corresponde ã evolução da mancha,

que pode ser representada pelas Figuras 7.5 e 7.6,

obtidas a partir dos dados da campanha realizada

em 05.05.1972.

b - Nas condições em que hã retorno da mancha para o

interior da bala as equações obtidas foram:

rc
334 t1.44 (equação 7.3)

4.99 I
0.65

(equação 7.4)
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Esta condição corresponde ã evolução da mancha ra

dioativa/que pode ser representada pelas Figuras

7.7 e 7.8, obtidas a partir dos dados da campanha

realizada em 23.06.1972.
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TABELA - 7 . 1 - PARÂMETROS DE DIFUSÃO OBTIDOS NA BAlA DE SAN

TOS, COM LANÇAMENTO DE SOLUÇÃO RADIOATIVA NO

CENTRO DA BAÍA

Campanha

05.05

(*)

12.05

02.06.

08.06.

(*)

16.06.

23.06.

.72

.72

72

72

72

72

Mancha
rf?

I

I I

I

I I

I

I I

III

IV

I

I I

III

I

I I

I I I

I

II

III

t(seg)

6.240
15.000

6.060
15.780

3.780
5.640
7.440

19.080

8.368
17.118
24.827

3.639
8.400

19.380

4.620
10.140
26.040

1

1

8

3

1

4

5
3

,4

,3

,0

,6

,2

,0

ri

,3

3,5

6,

2,

9,

6,

9,

6,

2,

7,

,9

,6

9

7

6

4

6

2

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(cm2)

IO8

IO9

IO7

IO8

IO7

IO7

IO7

IO8

IO8

IO8

IO9

IO6

IO7

IO8

IO7

IO8

IO8

a rc

1,2

3,6

8,9

1,9

3,5

6,3

7,1

1,8

1,9

2,6

5,1

3,1

8,2

3,1

8,0

1,6

2,7

(cm)

x IO4

x IO4

x IO3

x IO4

x IO3

x IO3

x IO3

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO3

x IO3

x IO4

x IO3

x IO4

x IO4

^(cj/seg)

5
21

3

5

1

1

4.

10

10.

26.

1.

12.

3.

6.

6.

.608

.670

.300

.703

793

.173

713

324

454

077

178

678

994

384

463

410

930

Z

3,6

1,1

2,7

5,7

1,0

1,9

2,1

5,5

5,6

7,8

1,5

9 , 4

2,4

9,2

2,4

4,8

8,1

(cm)

x IO4

x IO5

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO5

x IO3

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

(*) Observação: Nestas canpanhas houve grande perturbação provocada pelapas

sagem de uma draga de grande calado, que cortou as manchas

na sua fase Inicial. Estes dados não foram utilizados nos

cálculos dos parâmetros de difusão.
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TOS E S. VICENTE .
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K = 0.0039 Ia

Esta condição corresponde ã evolução da mancha ra

dioativa, que pode ser representada pelas Figuras

7.13 e 7.14, obtidas a partir dos dados da campa

nha realizada em 31.05.1973.

b - Para os lançamentos efetuados próximo a Ilha das

Cabras:

o2 = 0.011 t 2' 3 9 (equação 7.7)

K * 0.0033 a 1' 2 8

83

7.2 - Resultados Obtidos na Costa do Guarujá

As tabelas 7.2 e 7.3 apresentam os valores dos parâme

tros de difusão. A partir desses dados construiram-
i

se os diagramas apresentados nas Figuras 7.9 a 7.12 ,

e definiram-se as leis de difusão na costa de Guarujã,

que são as seguintes:

a - Para os lançamentos realizados próximos da Ilha '

da Moela:

2 _ __o .2.32a = 0.052 trc

(equação 7.5)

1.29

(equação 7.6)

(equação 7.8)



84

Esta condição corresponde à evolução da mancha ra

dioativa, que pode ser representada pelas Figuras

7.15 e 7.16, obtidas a partir dos dados da campa

nha realizada em 13.09.1973.



TABELA - 7.2

85

- PARÂMETROS DE DIFUSÃO OBTIDOS NA COSTA DE

GUARUJÃ, COM LANÇAMENTO DE SOLUÇÃO RADIOATI^

VA NAS PROXIMIDADES DA ILHA DA MOELA

Campanha

23.02.73

10.05.73

31.05.73

03.08.73

01.11.73

Mancha
n?

I

II
III

I
II

III

I
II

*III
* IV

I
II

III

I
*II

*III

t (seg)

6.420
12.720
23.220

6.000
9.060

20.460

4.950
13.980
21.700
26.220

7.815
13.620
19.450

4.380
6.420

11.100

o 2
r c (on2)

2,4 x IO7

4,3 x IO8

1,6 x IO9

7,2 x IO6

4,7 x IO7

4,4 x IO8

1,6 x IO7

3,0 x IO8

2,5 x IO8

2,6 x IO8

4,3 x IO7

6,9 x IO7

2,9 x IO8

3,4 x IO7

2,0 x IO8

5,4 x IO7

arc (cm)

4,9 x IO3

2,1 x 10*
4,0 x 10*

2,7 x IO3

6,9 x IO3

2,1 x 10*

4,0 x IO3

1,7 x 10*
1,6 x 10*
1,6 x 10*

6,5 x IO3

8,3 x IO3

5,4 x 10*

5,8 x IO3

1,4 x 10*
7,3 x IO3

i(<À/seg)

934
8.451

17.226

300
1.296
5.376

858
5.364
2.900
2.500

1.375
1.266
3.727

1.940
7.800
1.216

l (cm)

1,5 x 10*
6,2 x 10*
1,2 x IO5

8,0 x IO3

2,1 x 10*
6,3 x 10*

1,2 x 10*
5,2 x 10*
4,8 x 10*
4,8 x 10*

2,0 x 10*
2,5 x 10*
5,1 x 10*

1,7 x 10*
4,2 x 10*
2,2 x 10*

Não computada para difusão.
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TABELA - 7.3 - PARÂMETROS DE DIFUSÃO OBTIDOS NA COSTA DE

GUARUJÃ, COM LANÇAMENTO DE SOLUÇÃO RADIOAM

VA NAS PROXIMIDADES DA ILHA DAS CABRAS

Campanha

02.03.73

17.05.73

27.07.73

10.08.73

13.09.73

Mancha
n9

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

I

II

I

II

III

IV

t(seg)

5.040
10.950
17.940
26.280

6.960
12.030
22.200
26.700

5.880
12.000
20.280

6.540
12.600

7.020
13.260
19.860
24.420

a

1

2

2
1

2

4

2

5

1

3

7

1

9

1

9

1
4

2
r c ( c m 2 )

,2
,6

,9

,0

,6

,3

.2

,6

,5
,0

,2

,1

,1

,4

,3

,4

,1

x IO7

x IO7

x l O 8

x IO9

x IO7

x IO7

x l O 8

x l O 8

x IO7

x IO7

x IO7

x IO7

x IO7

x IO7

x IO7

x l O 8

xlO8

3

5

1
3

5

6

1

2

°rc

, 5 x
,1 x
, 7 x
, 2 x

ri X

,5 x
,5 x
,4 x

3,8 x
5,

8,

3,

9,

3,

9,

,4 x
,5 x

3 x
6 x

8 x
6 x

1,2 x
2, 0 x

(cm)

IO3

IO3

IO4

IO4

IO3

10J

IO4

IO4

IO3

10J

IO3

IO3

10J

IO3

10J

IO4

IO4

K (afí/seçí
3.

4

9

2

5.

1.

1.

1.

4.

595

594

.041

.703

930

093

.477

243

637

625

887

416

805

498

753

762

197

1,

1,
5,
9,

1.
2,

4,

7,

1,

1,
2,

9,

2 ,

1,

2,
3,

6,

%(cm)

03 x IO4

5

1

6

5
0

4

1

2

6

5

9

9

1

9

5

1

IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4'

x IO4

x IO4

x IO3

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4

x IO4
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Figura 7-13-Evolução da mancha radioativa . Campanha de 3 1 * 0 5 - 7 3
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7.3 - Resultados Obtidos na Costa de Maceió

Na Tabela 7.4 apresentam-se os valores dos parâme

tros de difusão. A partir desses dados construiram-

se os diagramas apresentados nas Figuras 7.17 e 7.18, e

definiram-se as leis de difusão na costa de Maceió ,

que são as seguintes:

o2XQ = 8.62 t 1- 6 2

(equação 7.9)

0.821

(equação 7.10)

K = 0.234 t

Estas equações correspondem ã" evolução da mancha ra

dioativa,que pode ser representada pelas Figuras 7.19

e 7.20, obtidas a partir dos dados da campanha reali

zada em 04.12.1974.
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TABELA - 7.4 - PARÂMETROS DE DIFUSÃO OBTIDOS NA COSTA DE MACEIÕ

COM LANÇAMENTO DE SOLUÇÃO RADIOATIVA A 2.6 km DA

PRAIA DE OURICURI

Campanha

02.12.74

04.12.74

Mancha
n9

I

II

III

I

II

III

IV

t (seg)

5.520

13.860

21.660

6.240

10.920

17.460

22.440

a2 (cm2)

1,2 x IO7

• 2,7 x IO7

1,1 x IO8

1,2 x IO7

2,2 x IO7

6,9 x IO7

1,0 x IO8

°rc ( a n )

3,5 x IO3

5,2 x IO3

1,0 x IO4

3,4 x IO3

4,7 x IO3

8,3 x IO3

1,0 x IO4

K (aj'seg)
a.

562

487

1.258

465

515

991

1.136

K. (an)

1,0 x IO4

1,6 x IO4

3,1 x IO4

1,0 x IO4

1,4 x IO4

2,5 x IO4

3,0 x IO4
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8 - CONCLUSÕES

Os resultados das investigações permitem formular as conclu

soes seguintes:

a - Os valores de diluição obtidos com a aplicação do modelo

de Hansen-Harremoes, situam-se na ordem de grandeza dos

relativos aos estudos realizados pelos autores, para os

lançamentos submarinos de esgoto das cidades de Dakar ,

(Senegal), Manila (Filipinas) Malmoe (Suécia) e Copenha

gue (Dinamarca).

De uma maneira geral, as diagramas de diluição apresen

tam uma isolinha central, que limita uma área próxima ao

~ 2
ponto de lançamento, onde a diluição e inferior a 10 .

As diluições máximas obtidas nos cálculos situam-se ge

4 5
ralmente na faixa de 10 a 10 .

b - O modelo de Hansen-Harremoes aplica-se sem restrições

aos casos, onde o campo de velocidade é uniforme e perma

nente, uma vez que é difícil estabelecer a lei de varia

ção espacial da velocidade para calcular a integral da

equação 5.9.

O modelo não é aplicável a meios estagnados.

c - Os deslocamentos dos picos das manchas em cada campanha,

apresentaram na maioria dos casos, velocidades varia
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veis tanto em direção como em intensidade. Esta consta

tação mostra que as condições que se observam em águas

costeiras, afastam-se das ideais para validade

do modelo de Hansen-Harremoes. Todavia, este foi aplica ,

do em trechos onde as condições eram praticamente esta

cionãrias.

Verificou-se que a capacidade dispersiva dos corpos

d'água estudados é variável e aumenta consideravelmente

com a velocidade da corrente.

d - A redução da concentração de pico com o tempo de difusão,

segue aproximadamente uma lei empírica do tipo:

C (t,O) = C (to, O) (t - to)~ G

(equação 8.1)

válida para t > to, onde:

C (t. O) = concentração de pico no instante t

C (to,O) = concentração de pico no instante to

6 « taxa exponencial da redução da concentração

de pico

e - As leis de difusão obtidas mostram que existe uma grande

variação nos valores dos parâmetros que regem o fenômeno,

para as diferentes condições de contorno morfolõgicas ,

oceanogrãficas e meteorológicas em que foram realizadas

as investigações.
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Na Tabela 8.1 encontram-se os valores dos parâmetros aeb

da equação 6.14, para os locais onde forma realizados os

estudos.

TABELA - 8.1 - VALORES DOS PARÂMETROS a E b DA EQUAÇÃO

o2^ = atb, PARA AS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS.

LOCAL

- SANTOS (mancha diri

ge-se para fora da

baia)

- SANTOS (mancha retor

na para a bala)

- GüARüJA (região da

Ilha de Moela)

- GUARUJÂ (região da

Ilha das Cabras)

- MACEIÓ

a

0.041

334

0.052

o.ri

8.62

b

2.36

1.44

2.32

2.39

1.62

NUMERO DE
CAMPANHAS

3

3

6

5

2

Comparando estes valores com os apresentados por Talbot

(Tabela 6.2), distinguem-se as condições seguintes:

- Na Ba£a de Santos, quando a mancha dirige-se para fora

da baía, os coeficientes obtidos são próximos aos apre
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sentados por Talbot para mar aberto. Quando a mancha

retorna para o interior da bala, os coeficientes são

próximos aos obtidos para os estuários americanos;

- Nas áreas estudadas na costa do Guarujá, os coeficien

tes obtidos correspondem â condição de mar aberto;

- Nas investigações realizadas em Maceió, os resultados

obtidos aproximam-se dos fornecidos por Talbot para os

Fiordes.

Na Tabela 8.2 encontram-se os valores dos parâmetros ae e

da equação 6.16, para os locais onde foram realizados os

estudos.

TABELA - 8.2 - VALORES DOS PARÂMETROS a E 6 DA EQUAÇÃO

Ka = cUB , PARA AS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS.

LOCAL

- SANTOS (mancha para

fora da bala)

- SANTOS (mancha retor

na para a baía)

- GÜARÜJÂ (região da

Ilha da Moela)

- GUARUJÂ (região da

Ilha das Cabras)

- MACEIÓ

a

0.011

4.99

0.0039

0.0033

0.234

&

1.20

0.65

1.29

1.28

0.82

NÚMERO DE
CAMPANHAS

3

3

6

5

2
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Verifica-se que os valores obtidos para a costa de Guaru

jã confirmam a lei de Richardson (equação 4.7), que é vã

lida para condições de mar aberto.

Na Baía de Santos, quando a mancha dirige-se para fo

ra, a difusividade aparente varia com a potência 1.20 da

escala do fenômeno, valor ligeiramente inferior 4/3.

Quando a mancha retorna para o interior da bala, a difu

sividade aparente varia com a potência 0.65 da escala do

fenômeno, afastando-se bastante de lei dos 4/3.

Na costa de Maceió, a difusividade aparente também segue

uma lei de variação com potência inferior a 4/3.

f - A grande variação observada nos valores dos coeficientes

das leis de difusão, ressalta a necessidade de se reali

zar estudos "in situ" para determinar os valores aplica

veis a cada caso particular.

g - A utilização prática dos resultados obtidos para as con

dições criticas de projeto, ou seja, quando há retorno

do material lançado às praias, é feita a partir da defi^

nição de uma corrente de projeto convergente para a cos_

ta.

Determina-se o tempo de percurso do campo de esgoto
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onde:

£ = distância percorrida, geralmente igual ao compri

mento do emissário (m);

Up = velocidade de projeto (m/s).

2
Calcula-se a variancia o r c (tp) (equação 6.14), e a dî

fusividade aparente K = -~- q.rc., * p) f o q u e

mite determinar a escala do fenômeno í, a partir da equa

ção 6.16.

Utiliza-se a equação 8.1 para definir a concentração de

pico a ser observada.

Salienta-se que todas as equações utilizadas devem ser

válidas para as condições de projeto.

h - Os resultados obtidos na Baía de Santos foram utilizados

para o projeto de um emissário que entrou em operação em

1978, cujas características técnicas principais são as

seguintes:

- comprimento de 4000 m em relação ã caixa de junção ex±s

tente na praia;

- diâmetro de 1,75 m;

- tubos de aço com acoplamentos por solda revestidos in

ternamente com resina epoxi,e externamente com esmalte

betuminoso e tecido de fibra de vidro, com recobrimen
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to final de concreto armado;

- difusor linear executado com o mesmo material do emis

sãrio, constituindo seu prolongamento e com extensão

de 200 m, ao longo dos quais foram instalados 40 tubos

difusores verticais, todos com diâmetro 0,30 m e com

primento 3,00 m;

- a extremidade de salda dos tubos verticais do difusor

possuem flanges para possibilitar sua abertura ou fe

chamento por meio de "plugs" removíveis;

- o projeto prevê um plano de operação por etapas, com

descargas variáveis de 1.2 a 7.0 m /s.

0 estudo realizado em Guarujá permitiu a formulação de

3 opções para o lançamento submarino. Todavia,confron

tando-se as diversas soluções para a disposição final

dos esgotos da cidade, mostrou-se mais econômica a so

lução convencional de tratamento por Iodos ativados com

aeração prolongada. Os efluentes da estação serão lan

çados no rio Crumaú, que desemboca no Largo do Cand_i

nho no estuário de Bertioga.

Na cidade de Maceió foi construído um emissário preli_

minar com 750 m de comprimento, em tubos feitos com re

sina poliester, fibra de vidro e areia, com diâmetro de

400 mm.

Este emissário foi avariado e deverá ser construído um

outro definitivo.
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