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ABSTRACT

In order that a geocheraical balance be as complete as possible
and that it can assume its perdictive value for toxic chemical
dispersion, an understanding of the hydrologieal, sedimentological,aad
geological contexts is fundamental. The dispersion of a pollutant {in
this case, radionuclides) is dependent in part on its chemical
properties and its interaction by sorption on and c esorption from solid
particles (in particular, sediments). This interaction needs to be
incorporated in dispersion models and can Influence the passage- of a
pollutant along the food chain. In the case of Ribeira Bay, near the
nuclear power cantar oi Angra I, it was observed, via the use of
sedimentaolgical and geochemical parameters (TOC, TSS, chemical and
mineralogical compositions, and granulonetry)*

- an increase in adsorption capacity of surface sediments owing
to a homogeneous grain size distribution and a varying clay composition;

- a possibility of remobilization and transfer of particulate
material to area outside the Bay,

INTRODUÇÃO

A exploração de energia nuclear é atualmente irreversível e de
eapital laportãneia, principalmente em áreas super povoadas e carentes
de outras fontes energéticas. 0 desenvolvimento de tal forma de ener-
gia, inevitavelmente, isplica em alguma contaminação por radioativida-
de do meio ambiente natural. Os princípios e procedimentos, controlan-
do a entrada de radionuclideos artificiais no meio ambiente, são bem
fundados; e, a dispersão desses radionudldeos, assuma um papel de ná-
xima importância no que se refere ao problema dos dejetos oriundos das
instalações de dispositivos nucleares.

0 comportamento de radionuclideos artificiais, sobretudo em am-
bientes marinhos e litorâneo», ten o seu entendimento facilitado em re
lação ao dos demais elementos, devido a sua detecção e aferição tcalí
simples com o incremento de técnicas cada vez mais sofisticadas.

0 principal problema surge na interpretação dos resultados obtl
dos a partir da an&lise quantitativa para esces elementos radioativo?
porquet
- os processos ílsico-quimico presentes, envolvem o comportamento ds

elemento em sistemas de duas ou três fases: água, sedimento e fito
plancton; "

- a maioria dos nuclídeos radioativos (devido a sua meia vida, suas
relações genéticas e modo diferencial de produção), introduzem va-
riáveis adicionais no seu comportamento. E, essas variáveis muitas
vezes, não encontram paralelo entre os elementos estáveis.

Portanto, uma área que merece uma atenção acurada, é a que en-
volve as relações entre fases sólidas e dissolvidas em meio aquoso. £m
tal situação, devemos considerars



- as formas nas quais produtos químicos (leia-se dejatos) são introdu-
zidos no m i o ambientes

- o papal relativo desempenhado por materiais orgânicos a inorgânicos
am determinada interação de fases;

- atividade bio • microbiologies.
Basse caso os tensos chaves passas a ser aquelas diretamente ds

pendentes da geologia • ciincias afins> granuloaetria, textura a e*T
trutura sedimentar, mlneralogia, padrões da transporte, deposição a
acumulação da sedimentos; todos asses termos sendo empregados i luz da
compreensão a do conhecimento da dinâmica da sedimentação a física do
movimento da partículas sólidas, a dos modelos flsicc-geolôgicos de
circulação de correntes supergênlcas.

Ê mass* contexto geológico, sedimentológico a geoçuímico mai-
or, que se insere (alem do simples estudo das taxas de acumulação a
concentração dos elementos radioativos no meio ambiente), o estudo da
Intima associação existente entre a distribuição dos elementos radioa-
tivos a a acumulação da material aedimentar em ambientes da águas natu
rais. Isso porque alguns nuclldeos radioativos (devido ãs facilidades
de detecção apresentadas) podem ser considerados (através do seu mode-
lo da dispersão geoqulmica) como verdadeiros "marcadores" ou "traçado-
res", de casos de"mixing" de águas e, em particular de transporte de
taxas de acumulação de sedimentos em estuários e áreas costeiras em ge
ral.

Do que foi exposto, sobressai, basicamente, a necessidade de
vo% ampla a completa informação, não somente dos mecanismos flsico-qul
v ',tis qam regem o funcionamento do dispositivo nuclear-fonte-de-radiò^
*• «Lldeos antificiais, como também do seu meio ambiental imediato e
:. «ato, para que o controle dos materiais tipogênicos seja melhor com-
• bandido a, assim, mantido nos níveis de concentração considerados
critáveis pelas normas internacionais.

Portanto, devido is dimensões do problema, uma equipe de pes-
ocisadores de fontaçâo eclética e de grande competência I fundamental
ptra que o "ecologismo primário", observado em grande parte das criti-
cas do programa nuclear possa aer melhor elucidado, a a confiança dos
vários setores da sociedade a da comunidade cientifica possa ser obti-
da.

No que concerne ao aspecto geológico do problema, e que nos en
volve diretamente, constata-se, no Brasil, una ausência quase completa
de pessoal especializado no balanço geoqulmico e sedimentar de nuclíde
os artificiais. Esi.a ausência ê flagrante na grande maioria de relató-
rios industriais e universitários, aonde é freqüente a completa falta
de relação, entendimento a compreensão de "background" geoqulmico natu
ral e de padrão de dispersão da um elemento no ciclo supergênlco dê
uma dada area.

Ao nosso ver, a única de dar un caráter realmente científico e
pravisional, 1 uma análise de controle asbiental & entrada de nuclíde-
os artificiais, radioativos ou não, no ciclo superginico, i reafirmar e
desenvolver a essin:la do conhecimento geoqulmico-sedimentar-geológico
do a«io-anblente diretamente pelo problesia.

I. OBJETIVOS

Os objetives que motivaram esse trabalho da pesquisa foram»
19) Definir a caracterização geoqulraica dos níveis de base na Baía da

Ribeira, RJ, tomando-se como parâmetros a composição textural, nü
neralógica e química dos materiais sedimentares a fim de que nos
fosse possível uma compreensão maior da dinâmica ambiental local
completando os trabalhos de monitoramento anteriormente realiza-
dos no setor da Central Nuclear de Angra I.

29) Definir os mecanismos de possíveis transferências de materiais se
dimentares e seus metais associados entre os vários compartiroen -
tos so litoral no setor estudado, utilizando-se para isso, os pos
slveis gradientes de variação dos parâmetros textural-mineralógi-
co-geoquímlCQS analisados.



XX METODOLOGIA

Para atingir esse» objetivos gerais, foi estabelecido um pro-
graaa-piloto de observações e amostragens na região, COB O intuito de,
num primeiro momento, responder algumas questões ligadas aos sedimn -
tos da Baia da Ribeira t lux dos principais processos hidrodlnãmicos
responsáveis pela circulação das massas de igua na Região.

A respeito do Material em suspensão (MBS)t
tea amostragem cai funtio de diferentes sonas do litoral da Baia
da Ribeira, levando-se em consideração o movimento das correntese
o efeito de sares para se estabelecer a existência ou não de trans
ferincia de materials sedimentara» entre os setores desse litoral
e o exterior da Baia.

- Amostragem pré-f rental e põs-frontal. Ma região existe um modelo
complexo de circulação das massas de ãgua. Esse modelo é decisieo
na caracterização das condições netereolõgicas regionais. A velo-
cidade das correntes marinhas devido ao vento aumenta em situa-
ção de põs-frontal, ocasionando maior remobilizaçâo do sedimento
de fundo atrevas de ret-suspensões.

A respeito do material dos sedimentos de fundot
Esse sedimento funciona como armazenador e vetor de transporte

de metais adiorvidos, pois i passível de ressuspensões e transporte par
correntes.

Análise granulométrica:
Definir o zoneamento textural, com atenção especial âs zonas de
materiais finos de maior capacidade de retenção de metais.
Análise mineralõgica:
Definir a composição da mineralogia desses sedimentos já que a
capacidade de retenção ce metais pode variar mesmo dentro de usa
mesma "família" de mineiai» (p. ex. as argila»).

- Geoquimicat
Definir a composição química dos sedimentos âe fundo em elementos
maiores e menores para melhor caracterizar a origem desses sedi-
mento» e suas possíveis modificações na interfãcie com a água do

XXX. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada extensa pesquisa bibliográfica dos relatórios cri
Construção da Central Nuclear de Angra X, pertencentes â FURNAS Cen~
trais Elétricas, de relatõriot da Marinha nacional, de documentos reíe
rentes 1 climatologia da Região da Central Nuclear etc. ~

Esta pesquisa foi orientada no sentido da caracterização da
hidrodinãnica na área do projeto, e suas relações com a» oscilações at
mosféricas locais e sua distribuição sazonal, pata que se pudesse esta
belecer criteriosamente os locais e as épocas da amostragem-piloto prõ
posta. ~

Missões de reconhecimento e de checagem das informações obti-
das atravis da pesquisa bilbllogrãfica possibilitaram a escolha das
pontos de amostragem em função da hidrodinãmica local e a coleta de 20
amostra» de igua, de material em suspensão e de sedimentos de fundo
(Figura 1). Rum primeiro "Piloto" equivalente a Estação Xnvernal, agos
to, 1983.

No que se refere a hidrodinamiea local, as marés na região sãs
de pequena amplitude e a diferença entre o máximo em situação de sizí-
çia e o mínimo i pequena, e a distribuição anual das marés é homogê-
nea, l.o., independe da época. Consequentemente são as corrente» devi-
do ao vento as grande» responsáveis pela circulação interna na» ensea-
da» da Região (devido &» profundidades raramente maiores que 1Sm,essas
correntes são também as causadoras das ressuspensSes de material ce
fundo observados) e pelas transferências provável» de material para o
exterior das enseada». Essas correntes devido ao vento, são mais atua;
te» durante o inverno, devido â maior freqüência das numerosa» frente?
fria» na Região.

tias enseadas a circulação é bem definida segundo o regime dos
vento». Sendo sinistrõgera quando tenpo bom e destrógera quandos dos
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tos pré • p6s-frontal. Ventos de situação pôs-frontal, os de componen-
tes Sal, induzem correntes com velocidades que podem aumentar até d* 5
vezes.

Fort» essas observações que sugeriram uma intensificação dos tra
talhos durante o inverno em situações pré e pôs-frontal, (maior quanti-
dade de material de suspensão«transporte mais efetivo do material para
fora das enseadas, menor quantidade de aporte continental devido âs ebu
vas mais esparsas do que no verão e consequentemente menor transporte
de material pelos rios da Região, distribuição praticamente homogênea
de coluna de água com relação ã salinidade) e, a escolha dos pontos de
amostragem da Fig. 1 com relação ã corrente contínua do canal da ilha
Gipôia e e movimento de marás também indicados na figura, como as duas
situações espaciais fundamentais para a transferência de material das
enseadas para o exterior.

& amostragem foi realizada a duas alturas na lâmina de água (0,5
e 10m) e de material de fundo. Aferições da temperatura e de salinidade
foram tomadas.

Situação Prê-frontali salinidade média de 30 per mil nas duas al-
turas amostradas e mfdia de 0,5mg/l como material em suspensão.
Situação durante a passagem da frente: salinidade média de 29 per
mil nas duas alturas amostradas e média de 5,76 mg/l como material
em suspensão.
Os dados obtidos pela análise química para os sedimentos superfi

ciais são os seguintess
Nas amostras coletadas no interior das enseadas de Arirõ e Bracui
(cf. fig. 1), zonas de aporte de materiais continentais, una maior
concentração dos valores médios relativos de elementos de origen
herdada do continente, provavelmente ausência de neofoxmações )A1,
Fe, Mn, Kg, Ti, K, Cu, Zn, Ni, Th, Cr, Co, Pb, Cs, Rb, 0, P e Mb).

- Nas amostras coletadas no interior da Baia da Ribeira, isto é,afas
tadas da costai os teores dos elementos arrolados acima são nitidã
mimte menores com uma cor centração de Ca, Zr e Sr. ~*

Portanto, existe um g: alente eomposicional a ser dissecado com
cuidade nas fases futuras do projeto, e que favorece a idéia de uma "di
luição" da composição química dos aportes continentais em direção aõ
largo. Esta "diluição" ê extremamente importante porque pode estar liga
da a fenômenos mineralógicos, transformações e neoformações, potencial-
mente íavoráveis ã sua utilização entanto que "traçador" do tempo de re
sidência dos sedimentos na Bala da Ribeira. ~

Os demais resultados obtidos estão sucintamente apresentados nas
figuras a seguir. Esses resultados reforçam a idéia da existência de
transferencias de materiais para as zonas externas da Bala da Ribeira,
e o papel fundamental representado pelas modificações climáticas sazona
rias nessas transferências. ~

Na Figura 1, os valores médios de MES, definem um gradiente de
variação que mostra perfeltanente o "caminho" deste material no inte-
rior da Baía da Ribeira, «» função da hidrodinãmica local, salientando
a importância do canal da Ilha da Gipóia na transferência de material
da Baía da Ribeira para o exterior.

Na Figura 2, a variação na composição em argilo-mlnerais dos se-
dimentos superficiais (A e B na fig. 2), a gradaçao da ilita (X) e a
degradação da esmectita (S), das zonas de aporte continental cm direção
ao largo (de A para B), demonstram a substituição da mineralogia conti -
nental pela marinha (incorporação do potássio no retículo da ilita),por
tanto a sua estabilidade indefinidamente. ~

Na Figura 3, superpondo os dados de 1979 e 1980, nota-se una boa
homogeinizaçao do fundo da Baía apôs ãs remobilizações e interferências
devido ã Rio-Santos e construção da. Central Nuclear. Com unia tendência geral en di -
reção aos termos argilosos de naior capacidade de fixação de metais.

Na Figura A, os teor#s c.e c.O.T. nos sedimentos de fundo da Bala
de Zlha Grande, definem ura gradiente de variação que está de acordo cor.
os padrões hidrodinlmico» na setor. As enseadas de Bracui e do Ariró de
finidas como zonas de aporte orgânico continental e o canal da Gipóia õ
vetor hidrodinámico principal nas trocas de material com o exterior da
Baía. Convém assinalar o gradií ite proveniente da direção do Ariró, pro
vavelmente cevido a um efeito de maré até agora negligenciado no trans-
porte e transferência de materiais no setor.
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