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VXil .

OBJETIVO DO TRABALHO

Verificar se os valores de Fatores de Concentração

recomendados pela International Atomic Energy Agency (IAEA) para

o cálculo de dose em populações críticas através de modelos ambi

entais aplicam-se para o caso particular das populações vivendo

sob influência da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.



XX.

RESUMO

Com o objetivo de verificar se os valores de fatores

de concentração recomendados pela International Atomic Energy

Agency (IAEA), no Safety Series n9 57, para cálculo de dose cm

populações críticas correspondem aos fatores de concentração Io

cais, foram realizados estudos na baia de Piraquara de Dentro,

localizada nas proximidades da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto (CNAAA). Utilizando o método de análise por ativação por

neutrons, foram determinados os valores do fator de concentração

de cromo, césio, ferro e cobalto para corvina e camarão, com ba

se na propriedade de que os isótopos radioativos de um elemento

se comportam da mesma maneira que o elemento estável, quando na

mesma forma físico-quxmica.

Como resultado deste estudo ficou evidente que:

1 - Os valores locais para fatores de concentração de césio, fer

' ro e cobalto em corvina (peixe) são da mesma ordem de grande

za do que os valores recomendados pela IAEA;

2 - Os valores do fator de concentração para cromo, césio e co

balto, determinados em camarões da baía de Piraquara de Den

tro, são da mesma ordem de grandeza ou menores do que os va

lores propostos pela IAEA, enquanto que o valor do fator de

concentração para forro apresenta uma ordem de grandeza a ei

ma do valor recomendado pela IAEA.



X.

ABSTRACT

In order to verify if the concentration factors for

dose calculations in critical population recommended by the

International Atomic Energy Agency (IAEA), on the Safety Series

# 57, are in agreement with local factors, studies were carried

out at Piraquara de Dentro bay, a region in the vicinities of

the Almirante Ãlvaro Alberto Nuclear Power Plant (CNAAA) . Chran; • m,

caesium, iron and cobalt concentration factors for corvine and

shrimp were determined using the activation analysis method by

neutrons, taking into account the same behaviour between

radioactive and stable elements from the same physicochemical

form.

This study has evidenced that:

1 - The local values of caesium, iron and cobalt concentration

, factors for corvine (fish) are in the same order of magnitude

of the IAEA recommended values;

2 - The chromium, caesium and cobalt concentration factor values

determined for shrimp from Piraquara de Dentro bay are in the

same order of magnitude or smaller than those proposed by

IAEA, while the concentration factor value for iron is one

order of magnitude higher than the IAEA recommended value.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

A liberação de material radioativo no ambiente e

-seus efeitos no homem tem sido um dos assuntos do momento e o

será por muito tempo, devido ao uso crescente da energia nucle

ar na produção de energia elétrica, em atividades industriais,

em pesquisa e aplicações médicas diversas.

A radiação ionizante, ao interagir com a matéria,

produz alterações a nível atômico que, nos seres vivos, podem

evoluir para efeitos biológicos, tais como transformações célula

res, mutação e letalidade.

- Para minimizar os riscos de tais efeitos foram esta

belecidos procedimentos de proteção radiolõgica, cujo objetivo

principal é proteger o homem contra a ação nociva das radiações

ionizantes. De acordo com estes procedimentos, qualquer instala

ção que, em decorrência de sua atividade, venha lançar material

radioativo para o ambiente, deve, ainda na fase pré-operacional,

fazer um levantamento de dados locais, incluindo:

- dados meteorológicos, hidrológicos e topográficos;

- dados sõcio-econômicos;

- concentrações de radionuclídeos em alimentos produzidos na re

gião, assim como, em amostras ambientais (ar, água, solo, se dl

mentos etc.).



Com base nestes dados, no tipo de efluente a ser

lançado, na forma físico-química dos elementos e no ponto de lî

beração, devem ser identificadas as vias de transferência de ma

terial radioativo da fonte para as populações. Conhecidas estas

vias, são selecionados os caminhos críticos e, para as populações

críticas, devem ser estabelecidos limites de exposição interna

ou externa à radiação.

Os caminhos críticos são definidos como as vias mais

importantes de transferência de material radioativo até o homem,

enquanto que as populações críticas são aquelas que se encontiam

no final de uma via critica de exposição1.

Na implantação do programa de monitoração ambiental

para a CNAAA, localizada em Angra dos Reis, foi identificada co

mo principal via crítica, o consumo de peixe, e como população

crítica, as famílias de pescadores que habitam as ilhas próximas

ao ponto de descarga do efluente2'3.

Para que os limites de exposição ã radiação sejam

observados, são estabelecidos limites de liberação de materiais

radioativos para a fonte. Estes limites são determinados, utilî

zando-se modelos compartimentais para representar o meio ambien

te que utilizam fatores de concentração ou de diluição de radio

nuclídeos de um compartimento para outro.

O objetivo deste trabalho é estudar os fatores de

concentração em duas vias críticas de transferência de radionu

clideos liberados pela Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

(CNAAA) na baía de Piraquara de Fora para a população local:

água-peixe e água-camarão.



Tendo-se em vista que, os radionuclideos lançados

no ambiente se comportam de modo semelhante aos seus isõtopos es

táveis, quando na mesma forma físico-química, os fatores de con

centração para radionuclideos podem ser definidos a partir de

seus homólogos estáveis presentes no meio ambiente. Neste traba

lho, a determinação dos fatores de concentração para ãgua-peixe

e para água-camarão foi baseada nesta propriedade, tomando-se

por base a determinação da concentração de ferro, cobalto, césio

e croroo estáveis em cada um destes compartimentos. o método em

pregado para determinação destes elementos foi o de análise por

ativação neutrônica.



CAPÍTULO 2 - ASPECTOS GERAIS

2.1 - RADIOATIVIDADE

2.1.1 - NÚCLEOS INSTAI/EIS

Na natureza, a grande maioria dos átomos apresenta

uma configuração estável, resultante do tipo de interação entre

as par^xculas que os constituem. Observa-se, no entanto, que,

uma determinada fração de átomos, principalmente aquela apresen

tando número atômico elevado, encontra-se numa configuração in£

tável. A passagem de um átomo de urna situação de instabilidade

para uma forma estável ocorre através da liberação dos excessos

de energia, sob forma de radiação eletromagnética e/ou partieu

Ias. Este processo é denominado desintegração radioativa.

A taxa de desintegração atômica por unidade de tem

po é definida como atividade, e é proporcional ao número de ato

inos radioativos presentes numa dada amostra. A atividade da amos_

tra é medida em Becquerel (Bq), unidade esta definida pela Comis_

são Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), através da sua

recomendação n9 26 (1977) **. 0 Becquerel corresponde a uma desin

tegração por segundo e substitui o Curie (Ci) até então utiliza

da como unidade de atividade (3,7 x IO10 desintegrações por s£

gundo)1'.



Não se pode afirmar o momento exato em que um átomo

irá desintegrar-se. Cada átomo mesmo tendo a mesma probabilidade

de decair, o faz num momento singular e portanto, para um dado

grupo de átomos, uma dada fração decai num certo intervalo de

tempo. Esta probabilidade de desintegração no tempo é denomina

da de constante de decaimento (A) . 0 intervaldo de tempo para

que esta fração corresponda a 50% dos átomos existentes inici

almente na amostra é conhecido como meia-vida (Tj/2)
5.

2.1.2 - RAPIOATIl/IPAPE NATURAL

A existência de átomos instáveis misturada a uma

grande maioria de átomos estáveis persiste desde a origem de nos

so planeta embora a relação átomos estáveis/átomos instáveis ten

da a diminuir com o passar do tempo. A presença destes átomos na

crosta terrestre participa com cerca de 67,6% da radioatividai

de a qual os seres vivos são naturalmente expostos.

Ao lado dos radionuclídeos existentes na composição

da crosta terrestre, desde os primórdios do planeta, novos ãto

mos instáveis são produzidos constantemente a partir do bombar

deio dos átomos que constituem a atmosfera por partículas de ori

gem cósmica6.

Desta forma, são encontrados na crosta terrestre

mais de 60 radionuclídeos naturais, dcõ quais, pelo menos 14 tem

origem na interação de raios cósmicos com a .'tmosfera, e dentre

eles destacam-se o h C e 31I. Os restantes pertencem às séries

do U-238, U-235 e Th-232 que ao decairem produzem novos nuclídeos

ainda instáveis, Nas figuras 2.1 e 2.2 são apresentadas is duas

principais séries radioativas naturais; U-238 e do Th-232.
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A radioatividade natural da água do mar é cerca de

750 dpm/1* , sendo que 97% resultam da desintegração do H0K (Ta-

bela 2.1) .

TABELA 2.1 - Concentrações de alguns Raâionuclideos Naturais na

água do mar6.

Radionuclídeo

Potãssio-40

Rubídio-87

Chumbo-210

Polônio-210

Radônio-222

Rãdio-226

Rãdio-228

Tório-232

Tõrio-234

Protactínio-234

Urânio-234

Urânio-235

Urânio-238

Meia vida

Origem terrestre

1,25 x 10* a

4,7 x 1010a

19,4 a

138,4 d

3,8 d

1622 a

6,7 a

1,42 x 10"JC

24,1 d

1,14 min

2,48 x IO5 a

7,13 x 108a

4,5 x 109a

4,7

3,4

1,1

2,2

6,3

1,0

1,4

1,0

4,3

1,4

1,9

2,1

3,0

Ãgua

g/i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10"s

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

5

1 S

1 7

1 9

1 3

1 6

1 0

1 7

1 9

1 0

8

6

do Mar

dpm/1

670

64

0,2

0,2

0,2

0,2

0,05

2,4 x 10"

2,2

220

2,3 - 2,

0,09 - 0,

2,0 - 2,

1 S

y

17

5

Hidrogênio-3

Carbono-14

. - i e

Origem cósmica

12,26 a 1,7 x 10"

5570 a (2-3)x 10"1"

0,036

0,2 - 0,3

* 1 Bq • 60 dpm



2. 1.3 - RAPIOATIflPADE ARTIFICIAL

A introdução de radionuclídeos produzidos artifiei.

almente no ambiente, em escala apreciável, teve inicio em roea

dos de 1940 com o funcionamento das primeiras instalações nuclea

res e em conseqüência das primeiras explosões de artefatos nu-

cleares7 .

Os testes nucleares na atmosfera e no oceano reali

zados principalmente no início da década de 60, podem ser respon

sabilizados por uma parte importante da radioatividade introduzi^

da artificialmente na Terra. Com a proibição destes testes na

atmosfera tem-se observado uma diminuição crescente na deposi.

ção dos radionuclídeos provenientes destes testes nos ambientes

aquáticos e terrestres (fall out) 6.

A utilização da energia nuclear na medicina, em

pesquisas científicas e principalmente na produção de energia

termo-nuclear também contribui para o acréscimo de radioativida-

de na face da Terra devido ã produção de efluentes que acabam

atingindo o meio ambiente.

Acidentes nas centrais nucleares de Three Mile Island

e Tchernobyl aumentaram significativamente a radioatividade de

determinadas regiões do planeta.

2.2 - COMPORTAMENTO DOS RADIONUCLÍDEOS NO AMBIENTE

Os radionuclídeos, tanto naturais como os produzi-

dos artificialmente, comportam-se no ambiente exatamente como

seus isõtopos estáveis, desde que estejam ha mesma forma físico-

-química12'5".
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Na atmosfera, sofrem processos de diluição e dispe£

são em função das correntes aéreas e precipitam-se na crosta ter

restre e no mar.

Na crosta terrestre, juntam-se a eventuais formas

naturais e/ou artificiais e sofrem processos de absorção no solo

e lixiviação. Pelo intemperismo proveniente da ação da água e

dos ventos nas rochas, os radionuclideos da crosta terrestre

são levados, em parte, para os oceanos6.

Os radionuclideos, assim como seus estáveis, podem

vir a ser incorporados ã biota, tanto por processos de adsorção

como por absorção.

2.3 - A RADIOATIVIDADE E A VIDA

A maior fonte de energia para os processos biology

cos está na forma de energia radiante ou radiação. As radiações

desempenham papel fundamental em muitos fenômenos naturais de

grande importância, como a fotossintese, a bioluminescencia e o

fototropismo. As radiações ionizantes, ao interagir corn a mate

ria viva, podem produzir efeitos biológicos benéficos ou não em

todas as formas de vida: desde as plantas e animais unicelulares

até o mais complexo dos seres vivos.

A radiação ionizante jã existia antes e durante a

formação da Terra. Assim sendo, os seres vivos a partir do seu

surgimento neste planeta ficaram sujeitos ã radiação proveniente

dos raios cósmicos e dos elementos radioativos existentes na crois

ta e atmosfera terrestres. Nas medidas de niveis de radioativida

de, estas radiações são conhecidas como radiações de fundo

(background natural).
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£ difícil decidir se a radiação natural tem sido

prejudicial ou benéfica para evolução das espécies. Entreton

to, uma pequena fração de mutações naturais nas células tem

contribuído positivamente para a evolução das espécies. Por

outro lado, um aumento na taxa de mutações pode levar a de

feitos hereditários e morte5. Estes dois efeitos têm con

tribuído para um estudo mais detalhado ã respeito da ra

diação natural.

Com a contribuição de fontes artificiais de r«a

diação, os seres vivos, em média, estão sendo submetidos a

uma maior exposição à radiação. Apesar de estarem sujeitos

a um baixo nível de radiação pode resultar em algum

risco para os indivíduos. Emerge deste aspecto a necessida

de de se considerar a extensão do risco e estabelecer

normas de proteção radiológica ambiental.

2.4 - PRINCÍPIOS DA RADIOPROTEÇÃO AMBIENTAL

A exposição do homem às radiações ionizantes em ta

xas de dose elevada produz efeitos biológicos mais ou menos gra

ves, chegando a manifestarem-se nos sintomas clínicos tais como

doenças de irradiação aguda, catarata, câncer etc,

Esses efeitos dependem da quantidade de energia

depositada por unidade de massa de tecido. A quantidade de ener-

gia depositada numa dada massa é" denominada Dose Absorvida. A

unidade de dose absorvida ê o Gray (Gy), que corresponde

a 1 joule por quilogramas.

Se um indivíduo é exposto â radiação ionizante, ou
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tra quantidade, a Dose Equivalente, deve ser utilizada visto que,

a mesma dose de diferentes tipos de radiação (a, &, y ou X, neu

trons etc.) produz diferentes efeitos no corpo. A dose equivalen

te é obtida multiplicando-se a dose absorvida por um fator que

leva em conta a qualidade da radiação. Esta quantidade 5 medida

em Sievert5. A qualidade está relacionada com a natureza e com

a dissipação da energia por unidade de distância das partículas

carregadas que produzem a dose absorvida.

O principal objetivo da Proteção Radiológica é pro

teger o homem contra os detrimentos causados pelas radiações io-

nizantes de fontes artificiais ou de fontes naturais modificadas

tecnologicamente.

De início, a proteção radiológica estava ' baseada

na suposição de que para todos os tipos de efeitos existia uma

dose limiar5. Entretanto, observou-se que para o câncer e efei_

tos genéticos esta dose limite definida não existe.

Em 1977, a recomendação n9 26 " da Comissão Interna

cional de Proteção Radiológica (ICRP) introduziu como objetivo

para a proteção radiológica a necessidade de prevenir os efeitos

não-estocasticos e limitar a probabilidade de efeitos estocásti

cos a níveis aceitáveis.

Oò c^citoò e.i tocõâ tico* òão aqueZeò panaoò quaiò

a finoba.bilida.dz de. ocon.ne\ncia ou ni&co, e não

6ua 6&ve.nidade., dipznde. da dote. xo.ce.bida. Pa\a

taii z^titoò não txiòte. limian. de do&Q.. Q.ualquo.1

exposição ã radiação aumenta a pxobabilidadz de.

Aua ocon.nc.ncia.
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qua-ii a òzvdA-idadc do dano aumenta com a do-ic, e

40 ocofiticm a paA.-t.tA de uma doae £-ún-iat.

Para atingir o objetivo proposto pela ICRP n9 26 "

é necessário a limitação de dose para indivíduos e população.

Isto é feito:

- mantendo limites de dose equivalente a níveis suficientemente

baixos, de forma que nenhuma dose limiar seja atingida, mesmo

para exposições seguidas por todo o tempo de vida de um indiví

duo (prevenção de efeitos não-estocásticos).

- mantendo todas as exposições justificáveis tão baixas quanto

seja razoável, levando em conta fatores econômicos e sociais,

de forma que os limites de dose equivalentes não sejam excedi,

dos (limitação dos efeitos estocásticos).

Sempre que, em decorrência da atividade humana, iin

divíduos ou populações possam vir a ficar expostos a um aumento

nos níveis de exposição natural (excetuando-se as atividades me

dicas) , de acordo com a ICRP n9 26 "" , um estudo ambiental prel_i

minar deve ser elaborado de modo que sejam definidos grupos, ca

minhos e radionuclídeos críticos.

O grupo crítico é definido como o grupo de

duos na população que poderá receber as maiores doses equivalen

tes em decorrência desta atividade8. Limitando-se as doses nes

te grupo está assegurada a proteção radiolõgica de qualquer indi^

víduo do público restante. Associado ao conceito de grupo criti

co estão os de radíonuclídeo crítico e caminho crítico, ou seja,

os radionuclídeos e os caminhos que contribuiriam de modo mais

significativos para a dose do grupo crítico8.
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No caso de uma instalação nuclear, onde são produzi^

dos efluentes radioativos, a única maneira de se limitar doses

para as populações críticas ê, conhecendo-se os radionuclídeos

e os caminhos críticos, limitar a sua liberação para o ambiente

de modo que o acréscimo de exposição não leve a efeitos não-esto

castiços e que o risco de produção de efeito estocástico seja da

mesma ordem de grandeza que os demais riscos naturalmente aceita

veis pelos indivíduos.

A definição de um limite de liberação é feita com

base em modelos que simulam o comportamento do meio ambiente con

siderando as vias de liberação, os radionuclídeos, os caminhos e

populações críticos9. São modelos compartimentais (Figura 2.3)

que levam em consideração o comportamento dos radionuclídeos em

cada compartimento e, principalmente, a relação entre as concen

trações em que os radionuclídeos são encontrados em compartimen

tos adjacentes. Esta relação ê conhecida como Fator de Concentra

ção ou Transferência.

Em programas de monitoração ambiental pré-operacio

nais, utilizam-se fatores de transferência citados na literatura.

Com a operação de instalação, é desejável a verificação dos valo

res locais dos fatores de transferência utilizados.
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CAPÍTULO 3 - A CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

3.1 - CARACTERÍSTICAS LOCAIS

A primeira unidade da Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto, Angra I, está situada na costa Atlântica, na baía

de Itaorna, extremidade oeste do Estado do Rio de Janeiro (Figu

ra 3.1). Localiza-se entre a Serra do Mar e a baía da Ilha Gran

de na região de Angra dos Reis. A região está protegida parcial^

mente por montanhas com 200-700 m de altitude2»3.

A região, com exceção da cidade de Angra dos Reis,

é esparsamente povoada, apresentando pequenos vilarejos ao longo

da costa, entre Angra dos Reis e Paraty. Apresenta uma população

flutuante de turistas bastante significativa, principalmente du

rante o verão.

O uso da terra é restrito a uma faixa estreita ao

longo da costa entre as montanhas e o mar. A área é ocupada por

uma agricultura de subsistência, baseada principalmente na cultu

ra da banana e mandioca; além da atividade agrícola, a população

se dedica ã pesca.

Na vizinhança do sítio escolhido para construção da

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto não existem grandes rios

ou córregos: apenas dois pequenos arroios, sendo um ao norte e

outro ao sul, podem ser observados na região. A bacia do rio Mam
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bucaba 5 a única superfície de água doce significante da região

e está situada a 9 km do sitio da usina: estas águas não são con

sumidas pelas populações locais2.

3.2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Angra I ê uma das 3 unidades previstas para Central

Nuclear Almirante Ãlvaro Alberto. O reator de Angra I é do tipo

água leve pressurizada (PWR)(Figura 3.2), utiliza urânio enrique

cido como combustível, refrigerado e moderado a água leve e tem

capacidade de gerar 626 MW de potência elétrica.

A usina nuclear Angra I atingiu a criticalidade em

março de 82 e entrou em operação comercial em janeiro de 85 3' 1 0.

A partir de março de 82, parte £os efluentes líqui.

dos e gasosos passaram a ser liberados para o meio ambiente se

guindo as especificações técnicas de Angra I e as normas estabe

lecidas pela CNEN1J.

3.3 - PRODUÇÃO DE RADIONUCLlDEOS

Durante a operação de um reator são produzidos, pe

Ia fissão do urânio, radionuclídeos que ficam retidos no inter̂ L

or dos envoltórios dos elementos combustíveis, além de outros

originados da ativação por neutrons dos produtos de corrosão dos

materiais estruturais do vaso do reator e impurezas do refrige

rante.

As principais atividades encontradas no refrigeran

te são provenientes da ativação por neutrons dos produtos de cor

rosão (Co-58, Co-60, Mn-54, Cr-51, Fe-59). No entanto, podem ser
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encontrados produtos de fissão liberados através das falhas e

rupturas dos envoltórios dos elementos combustíveis. De acordo

com o Final Safety Analysis Report (FSAR)2 da CNAAA, uma ruptura

de ate Q,5% dos elementos combustíveis do reator de Angra I é

aceitável.

C.̂  efluentes produzidos por Angra 7. estão sob a fo£

ma líquida e gaso^s. Os efluentes líquidos, após sofrerem trata

mento adequado, são liberados na baía de Piraquara de Fora, sob

controle. As atividades esperadas para os radionuclideos resul.

tantes da operação da Usina Nuclear Angra I encontram-se na T£

bela 3.12.

3.4 - DESTINO DOS RADIONUCLÍDEOS NO AMBi.'NTE MARINHO

No ambiente marinho, os radioisôtopos podem dispe£

sar-se devido ã diluição no corpo receptor ou concentrar-se nos

organismos e sedimentos. A capacidade de acumulação de vários

elementos pelos organismos, sedimentos e material em suspensão

pode influenciar, de modo significativo, a distribuição dos ra

dionuclídeos em áreas de elevada atividade biológica ou ráp;<3a

sedimentação. Os elementos que não ficam retidos nos sedimentos

e organismos permanecem em solução. Assim sendo, os radionuclí^

deos, uma vez introduzidos no meio marinho, poderão apresentar-

-se sob forma solúvel, coloidal ou particulada, de modo análogo

a seus isótopos estáveis e como cies, poderão ser concentrados

em plantas e animais marinhos12'13.

0 destino do material radioativo no ambiente mari

nho depende do seu estado físico-químico e da maneira como foi

introduzido1 *• .
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TABELA 3.1 - Atividade esperada nos efluentes líquidos de Angra T

Conforme FSAR2.

-r -. »» • • J Atividade
Isotopo Meia vida (Ci/a)

H-3 12,3 anos 9,6 3 x IO1

Rb-88 18 min 3,1 x IO"*7

Sr-89 50,5 dias 2,6 x 10~7

Sr-90 27,7 anos 1,4 x 10~8

Y-90 64,2 horas 1,4 x IO""6

Sr-91 9,7 horas 4,6 x 10"

Zr-95 65 dias 1,7 x 10*

Nb-95 35 dias 4,6 x 10"

Mo-99 66 horas 1,1 x 10*"

1-131 81 dias 8,4 x 10~5

Tc-132 77,7 horas 4,1 x 10~6

1-132 2,6 horas 4,6 x 10"

1-133 20,8 horas 1,8 x 10~

Cs-134 2,1 anos 3,2 x 10"

1-135 6,7 horas 3,7 x IO"6

Cs-136 12,9 dias 1,0 x 10"

Cs-137 30,1 anos 1,0 x 10"2

Ba-140 12,8 dias 2,0 x IO"7

La-140 40,2 horas 2,1 x IO"7

Ce-144 285 dias 3,2 x 10'"

Pr-144 17,5 dias 3,2 x 10""

Cr-51 27,8 dias 1,8 x IO"6

Mn-54 312,2 dias 2,1 x IO"6

Co-58 71,3 dias 2,6 x 10"

Fe-59 45,1 dias 2,4 x 10"

Co-60 5,2 anos 7,6 x 10"
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A distribuição dos radionuclídeos no ambiente mari.

nho está sujeita ã inúmeros fatores, tais como: diluição isotópi

ca dos radionuclideos com seus homólogos estáveis presentes na

água do mar, as suas propriedades físico-químicas, a intensidade

da atividade biológica, a natureza do sedimento e das partículas

em suspensão.

0 ambiente costeiro é caracterizado por ser uma zo-

na de mistura rápida das substâncias introduzidas no ambiente,

com padrões de circulação de água, com intensa atividade biológ_i

ca e abundância de partículas em suspensão. Os padrões de circu

lação superficial e subsuperficial tendem a favorecer a retenção

das substâncias próximas 5 costa. Esta circulação vertical e os

nutrientes oriundos das descargas dos rios são responsáveis pela

grande atividade biológica da região costeira15.

Os materiais radioativos provenientes de instal£

ções nucleares são lançados nas águas costeiras e podem ser trans;

portados para pontos distantes das descargas ou permanecerem nas

proximidades do ponto de liberação fixando-se nos sedimentos ou

na biota. Devido a alta produtividade biológica da região costeî

ra, é de se esperar que haja maior interação entre os organismos

marinhos e os radionuclídeos nesta região. Entretanto, outros me

canismos podem reduzir esta disponibilidade dos radionuclídeos

â fauna e flora marinha. Entre eles estão: diluição isotópica,

precipitação e coprecipitação química, adsorção pelos sedimentos

em suspensão ou sedimentos de fundo e difusão vertical ou hori_

zontal12.

Os sedimentos podem adsorver radionuclídeos de vá

rios elementos. As partículas sedimcntares retêm os radionuclí.
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deos e seus homólogos estáveis e depositam-se no fundo do ocea-

no. Por sua vez, organismos filtradores (moluscos) e outros inge

rem sedimentos contaminados16. Parte dessa contaminação é inco£

porada nestes organismos e parte, eliminada via excreção. A maçj

nitude desta incorporação é expressa através de fatores de con

centração. Tal contaminação poderá vir atingir o homem pela c<»

deia alimentar.

De um modo geral, há uma tendência maior de concen

tração pela fração fina dos sedimentos. A incorporação desta fra

ção pode ser devido a sua maior relação área/volume. O grau de

adsorção nos sedimentos depende das suas características minera

lógicas e dos radionuclídeos envolvidos.

Os processos de adsorção de radionuclídeos nos sedi

mentos parecem ser influenciados pelas propriedades químicas dos

radionuclídeos envolvidos e pelas condições físico-químicas e

biológicas dos sedimentos (pH, estado de oxido-redução, ativida

de bacteriana etc.) 1 6.

A taxa de incorporação pelos organismos de um radio

nuclídeo biologicamente importante pode ser alterada por deternú

nados parâmetros: temperatura, salinidade, disponibilidade de alî

mento, teor dos isótopos estáveis, idade dos organismos, concen

tração e o estado físico-químico do radionuclídeo na água etc.

Assim sendo, uma elevação acentuada de temperatura

faz com que aumente a taxa de incorporação dos radionuclídeos.

Este fato está associado ao aumento da atividade metabólica com

o aumento da temperatura. No caso de uma diminuição de salinida

de observa-se um aumento na capacidade de fixação do radionuclí

deo em função da competição iônica. É o caso do césio e o potóss
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tatou que, com a diminuição do teor de potássio no meio havia um

aumento proporcional do fator de concentração de césio radioatà

vo 1 7.

A acumulação dos radionuclideos pode variar de aco£

do cora a espécie ou o grupo de espécies. Assim sendo, observa-se

que os organismos menos evoluídos apresentam os maiores fatores

de concentração. Desta forma, as algas apresentam fatores de con

centração maiores do que os peixes, mas dentro de um mesmo grupo

encontram-se fatores de concentração bastante variáveis. Consta

ta-sc também que, o grau de acumulação de radionuclideos varia

segundo o tamanho dos indivíduos dentro de uma mesma espécie. Em

geral, os altos valores do fator de concentração para os indivíduos jo

vens são atribuídos as suas elevadas taxas de metabolismo17.

3.5 - CAMINHOS CRÍTICOS, POPULAÇÃO CRÍTICA E RADIONUCLÍDEOS

CRÍTICOS

0 estudo pré-operacional do sitio da Central Nuclei

ar Almirante Álvaro Alberto abrange uma área definida por um raio

de 12 km em torno da instalação.

Medidas de concentração de atividades de diversos

radionuclideos no ar, água, solo, sedimento, plantas e animais

em diferentes pontos da área não revelaram qualquer anomalia em

relação ao restante da costa central-leste do Brasil2.

A avaliação dos dados levantados durante a aplicai

çHo do programa pré-operacional permitiram definir os radionucljí

deos, caminhos, compartimentos e população críticos.
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Na Figura 3.3 são apresentados os caminhos críticos

no ambiente marinho para exposições interna e externa identifica

dos durante o estudo prõ-operacional do sítio e incluídos no

FSAR2 da CNAAA. Estes caminhos são: o consumo de peixe para expo

sição interna e a irradiação direta dos sedimentos e areias con

taininauas das praias para exposição externa.

As populações críticas foram identificadas como ser)

do os habitantes das ilhas localizadas na área inicial de disper

são dos efluentes líquidos. Os membros do público que podem fi

car regularmente muitas horas nas praias da baia de Piraquara de

Fora também são considerados como fazendo parte das populações

críticas.

De acordo com o FSAR2, o césio, o iodo e d cobalto

seriam os radionuclídeos responsáveis por uma fração importante

de dose total nas populações críticas. Os isótopos do césio

(Cs-137 e Cs-134) contribuiriam com 80% da dose para corpo inte.L

ro (exposição interna) enquanto que o iodo-131 contribuiria com

84,4% da dose total para tireõide.

0 Cs-137, Cs-134, Co-60 e Co-58 adsorvidos nos secLL

mentos da praia seriam responsáveis por 99,6% da dose resultante

dfc exposição externa.

Ainda de acordo com o FSAR2, a dose que as popu

lações críticas poderão absorver em função do caminho crítico

ãgua-peixe-homern (contaminação interna) corresponderia apenas a

uma pequena percentagem do limite anual definido nas Normas Bãs.L

cas de Proteção Radiológica (CNEN - Resolução 6/73) e cota mui

to abaixo dos valores estabelecidos no Apêndice I do 10 CFR - 50.
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Em vista disso, foi selecionado, dentre os peixes

da região, a espécie mais consumida que pudesse representar o ali

mento crítico e tentou-se, através da determinação dos fatores

de concentração água-peixe para alguns nuclídeos, definir seu

real papel nesta via.

3.6 - SELEÇÃO DO ALIMENTO CRÍTICO

O levantamento ictiolÕgico da bala de Piraquara de

Dentro mostrou que, cerca de 50% dos espécimes coletados pcrten

ciam ã espécie D-íapterus rhombeus (carapeba) . Outras espécies,

como Eucinostomus gula (carapicu), Euoinostomus avgenteuo (cara

picu), Micvopogonias furnievi (corvina) e Diplectrum raãiale (nu

chole) se apresentaram em grande abundância durante todo o perÍ£

do de estudo. Além desses, podem ser citadas as espécies Ctenos_

ciaena gvacilicirrhus (cangauã) e Cynoscion leiarchuo (pescada

branca) que foram encontradas em relativa abundância18.

Destas, a espécie Mieropogonias furnieri apresenta

um interesse especial por ser a mais consumida na região. Depen

dendo da sua capacidade de concentrar ou diluir elementos, ela

poderá vir a ocupar um papel maior ou menor dentro do modelo am

biental para definição do transporte do radionuclídeos da fonte

para população crítica. A determinação do fator de concentração

para determinados radionuclídeos vai permitir uma avaliação da

importância deste peixe dentro de um programa de radioproteção

das populações locais.

Durante o levantamento ictiológico verificou-se

que além do peixe, havia uma importante produção de camarão na

região. Embora pouco consumido localmente, portanto sem importâri
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cia como via crítica para a população local, decidiu-se estimar

seu possível papel na transferência de radioatividade para a po-

pulação consumidora, no caso, a do Rio de Janeiro.

0 camarão utilizado neste estudo foi aquele coleta

do durante o arrasto mensal executado para a coleta de corvina.

Embora nenhum estudo sistemático para a definição das espécies

tenha sido realizado, constatou-se que a maioria pertencia ao

gênero Penaeus (Penaeus schimitti e Penaeus aztecus subtilis).

Convém salientar, que do ponto de vista da radiopro

teção, a identificação das espécies não é imprescindível, impor

tando sim, o fato de serem consumidos. O camarão não é visto co

mo uma ou outra espécie em particular, mas sim como um comparti_

mento onde se dispõe todas as espécies passíveis de consumo.

3.6.í - CARACTERÍSTICAS PA ESPÉCIE Micropogonias furnievi

A descrição da espécie em estudo segue abaixo segun

do Figueiredo19 e Suzuki20:

Nome científico: Mioropogonias furnieri (Desmarest, 1823, Fig. 3.4)

Super-classe: Pisces

Classe: Osteich thyes

Ordem: Perciformes

Família: Sciaenidae

Gênero: Micropogonias

Espécie: Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

Os representantes desta espécie apresentam corpo

prateado, mais escuro no dorso, com estrias oblíquas escuras, s;e

guindo as séries de escamas até um pouco abaixo da linha lateral.
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Figura 3.4 - Micrppogonias furnieri (corvina)
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A nadadeira dorsal ê dupla e contínua, sendo que a anterior apre

senta uma margem negra enquanto que as outras são claras com pi£

mentação escura bem esparsa. O seu tamanho médio está entre 40

e 50 cm, podendo alcançar cerca de 60 cm.

Alimenta-se de organismos de fundo, principalmente

de crustáceos, anclídeos e muito raramente de pequenos peixes.

Vive próximo da costa, geralmente sobre os fundos lodosos e are

nosos de balas, enseadas e em estuários.

£ encontrada nas águas tropicais e subtropicals do

litoral americano Atlântico, sendo muito abundante no litoral do

Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul.

3.7 - SELEÇÃO DOS ELEMENTOS

Os elementos escolhidos foram cromo, ferro, césio e

cobalto por serem alguns dos radionuclideos que estão presentes

em maior quantidade nos efluentes líquidos da CNAAA1° e por apre

sentarem um papel importante na fisiologia dos organismos. Os

radioisótopos de césio e cobalto são responsáveis pela maior par

cela da dose resultante de exposição interna por ingestão e da

quela resultante de exposição externa .

Cromo

O cromo ocorre na natureza nos estados de oxidação

3 e 6 , mas experimentos realizados com traçadores sugerem que

na água do mar o cromo apresenta-se principalmente no estado de

oxidação 3 21 . A partir de observações feitas no mar, afirma-

-se que o cromo apresenta-se no estado hexavalente, sob a formo

de cromato iônico solúvel (CrO~)17'22.



O croMO-51 ê introduzido pelos efluentes radioat£

vos no meio marinho sob a forma Cr ' e, estudos feitos per

Cutshall et alli**, concluíram que permanece nesta forma c que,

a redução para Cr pode ocorrer, porém muito lentamente. Em ge

ral Cr é mais disponível aos organismos marinhos do que

Cr+3 " .

Chipman*5 encontrou diferenças bastantes significa

tivos na entrada de cloreto crômico (CrClaJe cromãto de uóriio

(NaíCrOí») em determinada espécie de molusco e e» poliquetas.

O crorao é um elcmento-traço considerado essencial

ao homem e aos animais; é encontrado nas 3-globulinas e tem um

papal importante nu metabolismo da glicose. O cromo trivalente

está associado â síntese de olicogênio, absorção de arninoácidos e

metabolismo de lipldios. Animais submetidos a dietas carentes des_

te elemento apresentaram sintomas semelhantes a do diabete: o

cromo, embora não se tenha determinado por qual mecanismo, poten

cializa a ação da insulina21.

Acredita-se que a atividade biológica do cromo ej>

teja restrita ao seu estado trivalente devido ã formação de cem

plexos estáveis em pH menor ou igual a 4. No seu estado hexa

valente é altamente tóxico, corroendo as mucosas. £ absorvido

por ingestão, pela pele e por inalação27'2'.

No meio marinho, há acúmulo de cromo em todos os

níveis trõficos. Os peixes são considerados, dentre os organi£

mos marinhos, os mais tolerantes ao cromo27.

Césio

O césio é um metal alcalino e na água do mar encon
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tra-se principalmente no estado iônico Cs 7» 2 9. Dos 23 possí^

veis isótopos de césio (Cs-123 a Cs-145), vários são produtos re

sultantes da fissão do urânio (Cs-136, Cs-137, Cs-140 . . . ) . Einbo

ra se considere que todos os isótopos do césio apresentem o mes-

mo comportamento físico-químico e biológico, existem controve£

sias quanto ao comportamento do Cs-13730»31. As características

físico-químicas de Cs-137 e sua meia-vida longa determinam a sua

importância na contaminação das cadeias tróficas29»3'.

Ê um elemento não essencial ao homem, mas apresenta

similaridade ao potássio. É absorvido pelo trato gastrointesti

nal e migra nos meios intracelulares, concentrando-se nos múscu

los30'31. É eliminado pelo homem com um período biológico vari

ando de 50 a 150 dias. Estima-se a sua meia-vida efetiva em 70

dias31.

Na água do mar, o césio-137 apresenta-se principal

mente na forma solúvel, embora possa existir na forma particula

da e coloidal29. Contamina menos os sedimentos e as espécies na

água do mar do que na água doce. Acredita-se que este fato seja

conseqüência de diferenças de competição iônica31'32'33. A en-

trada de Cs-137 nas plantas e animais marinhos é um processo rã

pido3"'35.

fi um elemento de comportamento conservativo, isto

é, sua concentração é diretamente proporcional ã salinidade15.

Investigações feitas no Atlântico Norte, não indicaram variação

significativa de césio quanto ã profundidade. Também não foi ve

rificada variação na concentração de césio no mar da Irlanda du

rante as diferentes épocas do ano.
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Ferro

É encontrado na água do mar principalmente no esta

do trivalente, podendo no entanto ser encontrado apresentando va

lência II 1 7. Nas ãguas costeiras apresenta-se principalmente na

forma coloidal. £ encontrado dissolvido, provavelmente na forma

hidrolizada Fe(OH)2. O ferro orgânico solúvel também é encontra

do na ãgua do mar7.

Uma determinação grosseira da razão entre o ferro

encontrado no particulado e c ferro solúvel em função das esta

ções do ano mostrou não haver variação, mantendo-se em 1:17.

0 ferro é um elemento essencial ao homem, atuando

como catalizador de importantes reações bioquímicas e participan

do da constituição de diversas moléculas protéicas, tais como en

zimas e pigmentos respiratórios (dentre os quais a hemoglobina) l 7.

Cobalto

+2

Encontra-se principalmente na forma de Co hidra

tado. Do ponto de vista oceanográfico, o cobalto tem seu interes_

se por apresentar-se acumulado a nódulos de manganês. Do ponto

de vista biológico, ele é importante por encontrar-se associado

a vitamina Bi 2 7 .

0 cobalto-60 é um dos radionuclídeos de meia-vida

longa que predomina nos oceanos, onde é um elemento de importân

cia considerável para os processos biogeoquímicos. Vários fato

res podem influenciar a distribuição de cobalto nos oceanos:

1 - assimilação do cobalto e vitamina Bi2 pe.os organismos mari.

nhos;

2 - adsorção nos detritos c constituintes minerais em suspensão;
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3 - reações de precipitação química;

4 - efluentes dos navios36.

Alguns organismos marinhos acumulam preferencialmen

te as formas orgânicas do cobalto, enquanto .que outros preferem-

-no na forma inorgânica21*'37. Alguns autores consideram que na

água do mar o cobalto estável ocorre na forma iônica15, enquanto

outros assumem que metade do cobalto estável dissolvido encon-

tra-se como complexos não iônicos37. A assimilação do cobalto pe

los crustáceos e mais efetiva quando o metal é administrado como

cobalamina ao invés do C0CI2.

3.8 - FATOR DE CONCENTRAÇÃO

Os radionuclideos liberados no mar são concentrados

em diferentes graus pelos organismos marinhos. A transferência

de radionuclideos do ambiente para a biota aquática se dá via in

gestão de água, alimento ou sedimento contaminados ou pela adso£

ção de partículas contaminadas na superfície do corpo. Esta ra-

dioatividade pode atingir o homem através do consumo destes s£

res.

De acordo com os procedimentos de radioproteção é

importante definir-se o papel desses organismos na transferência

da radioatividade da fonte de liberação para o homem:

fonte água do mar biota marinha homem

Esta importância pode ser avaliada através do esta

belecimento ãe uma relação entre a concentração de atividade no
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organismo e a concentração de atividade no mar. Esta relação é

conhecida como fator de concentração e é dado por12»3"1.

_c _ pg do elemento/g de peso úmido no organismo

yg do elemento/g de solução no meio aquático

Os fatores de concentração dos organismos marinhos

têm sido revistos por muitos autores1 2 '3<l >38 .

Os valores do fator de concentração para um dado ra

dionuclldeo e organismo são bastante variáveis, em alguns casos

podem alcançar várias ordens de grandeza. Esta variação pode re

sultar da influência de diversos fatores:

- biológicos (idade, sexo, metabolismo)

- químicos (pH, forma físico-química do radionuclídeo)

- ambientais (salinidade, temperatura, concentração do elemento

e seus análogos químicos na água ou de elementos metabolicamen

te importantes) .

Entretanto, a variação dos valores dos fatores ue

concentração pode ser resultante do método empregado para a sua

determinação. Em geral, um dos 3 métodos citados abaixo são utilizados:

1 - Elementos estáveis acumulados na água do mar e organismos

marinhos;

2 - Experimentos com traçadores e organismos marinhos em labora

tórios (bio-ensaios);

3 - radionuclideos no mar e nos organismos marinhos.

0» fatores de concentração para os radionuclideos e

para os elementos estáveis no campo são, em geral, mais altos do

que os obtidos em laboratórios38.



36

Embora os experimentos com traçadores sejam destina

dos a simular as condições de campo, dificilmente pode-se repre

sentar o ambiente natural com todas as suas variáveis. Por isso,

pode-se explicar as diferenças entre os valores do fator de con

centração obtidos no campo e no laboratório'. Deve-se também le

var em conta o tempo de exposição do organismo à água contamina

da, a meia-vida física e biológica do radionuclideo.

Os valores do fator de concentração para os elemen

tos estáveis na biota correspondem ao valor máximo que pode ser

alcançado pelos seus isótopos radioativos, já que se encontram

em condições de equilíbrio.



CAPÍTULO 4 - MÉTODOS DE ANÁLISE

4.1 - MÉTODOS DE ANALISE PARA ELEMENTOS-TRAÇO

Um elemento ê considerado em quantidade de traço

quando sua concentração em uma amostra estiver numa faixa entre

IO"*1 e IO"11* g/g. Para serem realizadas análises de elementos-

-traço, são necessários certos cuidados com relação aos proble

mas de decomposição, adsorção, contaminação de materiais estr£

nhos e à presença de interferentes. Daí. a necessidade de serem

avaliadas as vantagens e desvantagens e, as limitações das diver

sas técnicas analíticas para elementos-traço11 * .

Várias técnicas analíticas baseadas nas caracteríss

ticas físicas dos elementos têm sido desenvolvidas com o intuito

de contornar tais limitações: a espectroscopia de emissão (foto

metria por chama, espectroscopia de emissão de descarga elétri^

,ca, fluorescência de raio~X), a espectroscopia de absorção (colo

rimetria, fluorimetria, espectroscopia de absorção atômica) e

análise por ativação neutrônica.

4.2 - ANALISE POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA

A analise por ativação neutrônica é um método analií

tico baseado na medida da radioatividade de radionuclídeos produ

zidos pelo bombardeio de amostras por neutrons de um reator nucle
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ar, de um gerador ou de uma fonte de neutrons de labora

tório3'.

A técnica da análise por ativação está baseada na

probabilidade de interação ou seção de choque (o) dos átomos da

amostra combinada com a intensidade ou o fluxo de neutrons

Na análise por ativação por neutrons estão envolvi^

dos, de um modo geral, as seguintes reações:

a) captura de neutrons (n, y); ocorre geralmente com neutrons de

baixa energia (neutrons térmicos - 0,025 eV);

b) Reação de transmutação (n, p)(n, et) : ocorre quando a energia

de neutrons alcança 2-3 MeV, especialmente com nuclldeos de

baixo peso atômico;

c) reação de fissão: só ocorre com os elementos mais pesados do

sistema periódico. Esta reação nuclear tem grande importância

em análise por ativação, não diretamente para análise, mas

como reação produtora de neutrons nos reatores nucleares, uma

das principais fontes de neutrons utilizadas em análise por

ativação.

, Os produtos radioativos podem ser identificados pe

Ia natureza e energia da radiação emitida e pela sua meia-vi.

da.

A análise quantitativa do elemento em questão ê fe_i

ta através da medida da atividade do radíonuclídeo formado, que

pode ser expressa em função de parâmetros operacionais da técn_i

ca de ativação da seguinte maneira:
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_ 6,02 x IO23 mí>0o Cl - exp (-t . ín2AiA) J L e x P <" fc

(B(J. 4.1)

onde:

A = atividade em Bq;

m - massa em gramas do nuclídeo a ser analizado;

í> = fluxo neutrônico em n . cm~2 . s"1;

0 = abundância isotôpica do isótopo origem da reação;

a = seção do choque da reação do isõtopo considerado expressa

em barns (I b = IO"2" cm 2);

t = tempo de irradiação;

ti = tempo entre o final da irradiação e a medida da atividade;

Ti/2= meia-vidado radioisõtopo a ser obtido;

MA = massa atômica do elemento.

4.2.1 - PARÂMETROS QUE INFÍ.UEM WÁ SENSJBJLWWí ANALÍTICA

Os fatores que influenciam o valor da atividade pro

duzida e em conseqüência, a sensibilidade do método podem ser de

dois tipos:

1 - aqueles que são característicos dos nuclldeos que intervém

no processo;

2 - aqueles que dependem do procedimento técnico no sentíuo de

melhorar a sensibilidade do método.

No 19 caso estão:

- a seção de choque característica do isõtopo que é bombardeado.

Elementos com seções de choque elevadas apresentam uma maior sen

sibilidade do que aqueles com seções de choque de valores baixos.
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- da mesma forma que a seção de choque, a abundância isotõpica

do elemento que sofre a reação nuclear também influi, apesar

de sua variação ser bem menor, assim como o seu efeito na sen

sibilidade.

- o fluxo de neutrons é um fator importante na sensibilidade ana

lltica. Como pode ser observado na equação 4.1, quanto maior

o fluxo, maior a sensibilidade. A sensibilidade potencial obti

da com reatores nucleares com fluxos oscilando entre IO12 a

IO1"n.cm"2.s"1 é muito maior que a obtida empregando-se gerado

res de neutrons com fluxos menores.

- a massa atômica do elemento tem pouca influencia na sensibili.

dade. Teoricamente, pela expressão (4.1) a sensibilidade deve

ria diminuir com o aumento do peso atômico, mas na prática e£

te efeito fica compensado pelas variações das seções de choque,

isto 6, estas são menores para os elementos leves e vão aumen

tando ao passar para os elementos mais pesados.

No 29 caso estão teoricamente apenas dois fatores:

- o tempo de irradiação da amostra e o tempo de resfriamento,

isto é, o tempo que transcorre entre o final da irradiação e

a medida da atividade. Ambos estão relacionados com a meia-vi

da do radionuclídeo produzido que, por sua vez, independe do

analista.

Na prática, outros fatores que não aparecem na equei

ção geral da ativação (Eq. 4.1) influenciam de modo decisivo a

sensibilidade da técnica: o tipo e a energia da radiação emiti^

dos, a eficiência do instrumento disponível para a medida das ra

diações assim como o tempo de contagem (ver seção 4.2.3.4).
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4.2.2 - F0MTE VE NEUTRONS

Os neutrons são produzidos a partir de reações nu

cleares. As fontes de neutrons usadas em análise por ativação

podem ser classificadas em 4 categorias principais*" °:

1 - reator nuclear

2 - radioisotõpica

3 - fissão isotõpica espontânea

4 - aceleradores de partículas

De todos os equipamentos produtores de neutrons, os

mais empregados em análise por ativação são os reatores nucieai

res devido ã grande vantagem de possuirem elevados fluxos neutro

nicos.

4.2.2.1 - 0 REATOR fWCLEAR COMO FONTE DE

NEUTRONS

Num reator nuclear ocorre a fissão de átomos de urâ

nio pela reação (n, f). Nesta reação, cerca de 2 - 3 neutrons

são emitidos, que por sua vez produzem novas fissões capazes de

manter uma reação em cadeia que, convenientemente controlada man

têm o reator em funcionamento.

Os neutrons produzidos na fissão tem um espectro de

energia muito amplo, variando de 0 a 15 MeV. Desta forma, é ne

cessário usar moderadores cuja função é atenuar a energia dos

neutrons até a faixa térmica. Os moderadores são materiais forma

dos por núcleos leves, de baixa seção de choque para absorção

neutrônica. Os moderadores mais usados são a água leve, a água

pesada e a grafita39.
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4.2.2.2 - DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA DOS NEUTRONS NO

REATOR

A distribuição de energia dos neutrons depende do

tipo do reator e, dentro do mesmo, das diversas disposições dos

elementos combustíveis no núcleo e dos dispositivos de irradia-

ção.

Dentro do núcleo do reator a distribuição típica da

energia dos neutrons e representada na Figura 4.1.

O gráfico da Figura 4.1 indica qualitativamente a

distribuição do fluxo dos neutrons no núcleo do reator em função

de sua energia39.

De acordo com a energia cinética dos neutrons pode-

-se distinguir no espectro dos neutrons do núcleo do reator 3 com

ponentes distintos:

1 - Componente de fluxo rápido: consideram-se os neutrons com

energias superiores a 0,1 MeV;

2 - Componente epitérmico ou ressonância: os neutrons de ener-

gias entre 0,2 eV a 0,1 MeV. Nesta região, o fluxo i inver

samente proporcional a energia do neutron, razão pela qual

costuma-se chamar de fluxo l/E ou l/v;

3 - Componente de fluxo térmico: os neutrons estão em equilíbrio

térmico com os átomos do moderador e possuem energia média

de 0,025 eV.

4.2.3- AW^USE POR ATIVAÇÃO COM WEUTRÚWS TÉRMICOS

A maioria dos elementos, quando irradiados por ncu

trons térmicos, dã origem a uma espécie radioativa de mesmo nume
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ro atômico, mas de massa superior em uma unidade ao núcleo-alvo,

através da reação (n, y). Neste caso, as seções de choque são re

lativãmente altas, da ordem de 0,1 a vários milhares de barns,

sendo que os elementos pesados apresentam seções de choque mais

elevadas. Isto porque os neutrons térmicos permanecendo mais tem

po no campo de ação de forças nucleares, aumenta a probabilidade

de ocorrência da reação nuclear".

As reações nucleares que têm a maior probabilidade

de ocorrer com os neutrons térmicos são as do tipo (n,y) e (n,f)

e dependem do tipo do átomo bombardeado. A reação de fissão (n,f)

ocorre com os elementos mais pesados.

Determinação Qualitativa

As reações nucleares produzidas por neutrons condu

zem ã formação de um produto radioativo especifico para cada rea

ção nuclear, que depende do núcleo-alvo e da energia dos neu

trons incidentes. A determinação do elemento que deu origem ao

radioisõtopo ê feita pelo decaimento do radionuclídeo, pela iden

tificação do tipo e da energia da radiação emitida e pela sua

meia-vida.

Determinação Quantitativa

Consiste em determinar a massa de um elemento qulmi

co em função das características nucleares do núcleo bombardeado,

do produto da reação e dos parâmetros da irradiação.

A atividade induzida pela irradiação com neutrons

térmicos é dada pela Equação 4.1. Como alguns parâmetros não

são conhecidos com exatidão, são usualmente realizadas medidas

relativas, ou seja, o método comparativo.
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O método comparativo envolve a irradiação simultâ

nea da amostra com uma amostra padrão que contém uma concentrai

ção conhecida do elemento de interesse, além da medida da taxa

de contagem da amostra e do padrão com o mesmo detetor nas mes

mas condições de geometria.

Aplicando a Equação 4.1, tanto para a amostra como

para o padrão, visto a analogia dos parâmetros nucleares e da

irradiação obtêm-se:

Js-.A_._i_ (Eq. 4.2)
AP RP "P

logo,

a
= m x (Eq. 4.3)

PR

em que:

A = atividade na amostra
â

A = atividade no padrão

R = taxa de contagem do radionuclídeo na amostra

R = taxa de contagem do radionuclídeo no padrão

m = massa do elemento analisado na amostra

m = massa do elemento analisado no padrão

Pode-se concluir que, este método de análise indo

pende das incertezas associadas às constantes nucleares do núcleo

bombardeado e do produto de reação. Os erros estão associados às

incertezas nas contagens e na concentração do elemento de inte

resse no padrão.

Para corrigir as possíveis diferenças em termos cie

irradiação da amostra e do padrão, pode-se usar o método do pa



drão interno, que é uma variante do método comparativo. Nesse

método, é adicionada uma massa conhecida do elemento a ser anaH

sado â uma alíquota da amostra e# é utilizado como padrão inter

no um elemento X, naturalmente existente na amostra. Neste caso,

a equação 4.3 passa a ser:

Ra 1
m = — — x m x -±- (Eq. 4.4)
a R P f

P

onde o fator de correção ^ é dado por:

R(X)p

f =
R(X)a

R(X) = taxa de contagem decorrente do elemento X na amostra

mais padrão

R(X)_ = taxa de contagem decorrente do elemento X na amostra

4.2.3.1 - INCERTEZAS ASSOCIADAS AO MÉTODO

A técnica de análise por ativação apresenta vários

inconvenientes que dificultam a obtenção de resultados corre-

tos1*2. Na maioria das vezes, com a utilização de técnicas espe

ciais podem ser vencidas essas barreiras.

Dentre eles podem ser citados:

a) Fluxo: é muito importante conhecer a variação do fluxo neutro

nico nas diferentes posições de irradiação. Para a obtenção

de resultados corretos mediante o método comparativo, é neces

sário que as amostras e padrões tenham recebido exatamente o
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mesmo fluxo. Devido ao gradiente do fluxo térmico, costuma-se

irradiar junto com as amostras, monitores de fluxo, que são

lâminas metálicas de diferentes materiais, cuja atividade in

duzida é proporcional ao fluxo neutrônico recebido. Sabendo-

-se o peso dos monitores e medindo-se as atividades, calcula-

t e as atividades específicas dos mesmos. A relação entre a

atividade do medidor de fluxo do padrão e da atividade do me

didor de fluxo da amostra dá o fator de correção do fluxo (f)

que é introduzido na fórmula utilizada para o cálculo da mas

sa da amostra (Eq. 4.4). Determinados elementos encontrados

na própria amostra (monitores de fluxo interno) são usados pa

ra a correção das variações de fluxo. As vantagens da utiliza

ção de monitor de fluxo interno são as seguintes:

i) reduzir incertezas resultantes da diferença de geometria entre

as amostras e o monitor no reator e no sistema de conta-

gem;

ii) eliminar incertezas resultantes da diferença de auto-absorção

(sombreamento) entre as amostras e o monitor1*3.

b) Auto-absorção: o fluxo pode diminuir ao atravessar a amostra.

' Esta atenuação do fluxo de neutrons ocorre em conseqüência da

presença de determinados elementos que apresentam uma seção

de choque elevada para absorção de neutrons. Como resultado,

as camadas internas da amostra são irradiadas por um fluxo de

neutrons menor que as camadas mais externas. A auto-absorção

é diretamente proporcional ao tamanho da amostra assim como â

concentração de elementos com alta seção de choque presentes

na mesma. Para minimizar este efeito, irradia-se amostras bem

pequenas. !

í
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c) Homogeneidade: a amostra deve ser representativa do material

que se vai analisar. 0 fator básico para que isto ocorra é a

homogeneidade da mesma. Em casos de não homogeneidade é reco

mendável a análise das amostras em duplicatas, ou então tomar

uma amostra maior de modo a aumentar a representatividade da

mesma.

d) Reprodutibilidade: a geometria e posição de contagem têm que

ser exatamente iguais pois o método, geralmente usado, está

baseado na comparação da atividade da amostra e do padrão.

4.2. S.2 - LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Como qualquer método analítico, a análise por ativa

ção apresenta algumas limitações111. Dentre elas, estão:

a) Limitação química: a impossibilidade de distinguir a forma

química do elemento.

b) Limitação nuclear: ocorre durante a ativação podendo apresen

tar-se de duas formas:

i) reações nucleares interferentes (vide Seção 4.2.3.3);

ii) alterações nas condições de irradiações.

No caso jl, as reações interferentes podem alterar a quantida

de do radionuclldeo desejado em relação ao elemento analisado.

No caso ii., a alteração na quantidade do radionuclídeo deseja

do em relação ao elemento analisado é conseqüência da varia-

ção do fluxo neutrônico.

c) Limitação da espectrometria y, afeta de modo direto os resul^

tados da analise. Uma das maiores dificuldades encontradas na
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identificação e medida do radionuclideo é o espalhamento

Compton, mas graças ao avanço tecnológico pode-se reduzir ou

suprimir este efeito. A estabilidade do equipamento eletrôni^

co do espectrômetro y ê também um aspecto importante na anál̂ L

se por ativação instrumental. 0 aparelho usado como instrumen

to analítico de alta precisão requer uma estabilidade durante

longo período de tempo. Um analisador perfeitamente estável

deveria manter constante o ganho e o limiar. Para assegurar a

reprodutibilidade das amostras é necessário um controle de

qualidade que deve ser feito pela calibração periódica corri

gindo as variações do ganho e do limiar.

4.2.2.3 - REAÇÕES NUCLEARES IHTERFERENTES

São reações que alteram a relação linear entre o

elemento analisado e o radionuclideo desejado1*1. Este efeito de

pende dos elementos presentes na matriz e suas propriedades nu

cleares. Podem ser de 3 tipos:

a) Reação primária: o radionuclideo é produzido a partir de um

elemento da matriz diferente do elemento analisado. Como exem

,- pio, podemos citar:

23Na (n, Y) Z"Na 31P (n, y) 32P

2<1Mg (n, p) 2<tNa 32S (n, p) 32P

27A1 (n, a) 2"Na 35C1 (n, a) 32P

b) Reação secundária: é a reação em que a partícula resultante

da reação principal produz o radionuclideo desejado por rc£

ção nuclear com outro elemento na matriz. Este tipo de inter

ferência ocorre, geralmente, em presença de neutrons rápidos



e de elementos que sofram uma reação nuclear, que emitia uma

partícula, geralmente um proton, a qual interage com outro

elemento, originando o mesmo nuclídeo da reação principal.

Exemplo:

H8Ti (n, p) "8Sc

"8Ca (p, n) -'Sc

c) Reação de 2- ordem:

Pode-se considerar 2 tipos principais:

i) aumento do produto principal pelo decaimento do prodv.to

radioativo de meia-vida curta de um elemento vizinho pre

sente na amostra. Como exemplo podem ser citados:

31P (n, Y ) 32P reação principal

30Si (n, Y) 31Si P+ 31P (n, y) 32P

reação interferente

Na prática, este tipo de interferência tem importância

quando se determina um elemento-traço em uma matriz com

quantidade considerável do elemento que produz a reação

nuclear interferente.

ii) redução do produto principal da ativação, quando este tem

seção de choque elevada para reações nucleares com as pa£

ticulas irradiadas.

Exemplo:

59Co (n, Y) 6aCo reação principal

59Co (n, Y) 6 0 mCo ; 60rnCo (n, Y) 6 1 C O reação interferente

Este tipo de reação perturba a análise por meio de uma dî

minuição da atividade teórica do elemento radioativo dese
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jado, visto que parte do mesmo desaparece pela reação nu

clear secundária.

4.2.3.4 - LIMITE DE DETEÇÃO DO MÉTODO

O limite de deteção corresponde a quantidade mínima

necessária para que um elemento possa ser medido em uma amostra.

£ influenciado pelas condições de irradiação, principalmente seu

tempo e o fluxo de neutrons.

Depende também do background espectral próximo ao

pico fotoelêtrico, dq presença de raios y de mais alta energia

emitidos pela amostra, de radionuclideos interferentes, espessu

ra da amostra, geometria de contagem, meia-vida, abundância iso

tópica e seção de choque dos radionuclideos, resolução em ener

gia do sistema etc.1*1 Expresso em termos de massa mínima dete

tável (M.M.D.), o limite de deteção, a um nível de confiança de

95%, é dado pela Equação 4.5.

2 x 1,65 x /2(Bg + Compton)/t .
M.M.D. = — xm X -±- (Eq. 4.5)

R P £
P

i

em que:

Bg = background em cpm;

t = tempo de contagem em minutos;

m = massa do padrão adicionado em gramas;

R = taxa de contagem do radionuclídeo na amostra + padrão em cpm;

f = fator de correção do fluxo

Compton - média das taxas de contagens de três canais ã direita

e ã esquerda do fotópico de interesse multiplicada pe

Io número de canais compreendido no mesmo.
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4.2.3.5 - VANTAGENS DO MÉTODO

As vantagens do método de análise por ativação com

neutrons térmicos em relação aos demais métodos analíticos já ei

tados são:

a) disponibilidade de um fluxo neutrônico elevado (reator nucle-

ar do IPEN);

b) os valores das seções de choque para absorção de neutrons tér

micos são relativamente elevados;

c) produção de radionuclídeos facilmente mensuráveis;

d) especificidade de radionuclídeos produzidos por captura de

neutrons térmicos;

e) método multielementar;

f) a determinação do elemento não depende da forma física e quí

mica em que se encontre;

g) não hã necessidade de separações químicas;

h) elevada sensibilidade (Tabela 4.1).

4.3 - ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
/

A espectroscopia de absorção atômica está baseada

na absorção da energia radiante por átomos neutros, não excita

dos no estado gasoso. Estes átomos são capazes de absorver as ra

diações de mesmo comprimento de onda que o das radiações que po

de ri am emitir se excitados115.

Para determinação de um elemento de interesse, in

troduz-se a amostra, sob a forma de aerosol, em uma chama apro-

priada. Para que ocorra a atomízação, faz-se passar, um feixe de



TABELA 4.1 - Comparação da análise por ativação com outras técnicas analíticas para

elementos-traço1* u .

MÉTODOS DETEÇÃO

POSSIBILIDADE DE POSSIBILIDADE DE

ANALISE ANALISE

MULTIELEMENTAR NÃO DESTRUTIVA

Análise por ativação > IO"1 g sim sim

Espectroscopia por

emissão 10~s - 10~6 g sim nao

Espectroscopia por

absorção atômica e

emissão de chama 10~s - IO"7 g nao nao

Espectroscopia por

absorção atômica sem

chama IO-11 - l<T12g nao nao

u>
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radiação com comprimento de onda adequado, através da chama. A

absorção da radiação é proporcional a quantidade do elemento pre

sente na amostra.

Este método permite determinar concentrações de

1 a 10 wg/ml com precisão de 1%; desde que as interferências

sejam removidas ou quimicamente reduzidas por complexantes. A

maior limitação deste método é poder determinar apenas um elemeri

- to de cada vez.

São utilizadas curvas de calibração (absorbância

versus concentração) para as análises por absorção atômica. Em

alguns casos, devido à dificuldade de se preparar padrões seme

lhantes ã amostra, emprega-se o método adição de padrão, tis te mé

todo consiste em dividir a amostra em um certo número de alíquo

tas. São adicionadas, a todas alíquotas menos uma, diferentes quan

tidades conhecidas do elemento de interesse. As leituras de ab

sorbância são representadas contra as quantidades do elemento

adicionadas à amostra. Pela extrapolação da curva obtida ã absor

bância zero, acha-se a quantidade do elemento na amostra pela

interseção sobre o eixo da concentração.

/ Em termos de eficiência, a atomização sem chama

apresenta vantagens sobre a com chama. A sensibilidade é, em ge

ral, duas ordens de grandeza maior do que a atomização em cha-

ma: no caso da atomização sem chama, a amostra introduzida c to

talmente atomizada e o tempo de residência dos átomos no caminho

ótico é maior que na atomização em chama. No processo de atomíza

çao sem chama, o forno de grafite é o mais usado. Poucos micro

litros da amostra são evaporados e calcinados â baixa temperatu

ra em uma superfície de carbono eletricamente aquecida. Após a
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calcinação há um aumento de corrente para 100 A, que causa um au

mento de temperatura até 3000 C, acarretando a atomização da

amostra em segundos. A atomização é realizada em uma atmosfera

de gás inerte evitando a oxidação do atomizador de carbono aque

cido"6.



CAPITULO 5 - MATERIAIS E MÉTODOS

As análises de cromo, césio, ferro e cobalto foram

realizadas em amostras de corvina, cantarão e água coletadas na

bala de Piraquara de Dentro, próxima ã Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto (Figura 3.1).

5.1 - COLETA DE AMOSTRAS

A amostragem foi realizada mensalmente no - período

de junho de 1984 a fevereiro de 1985, num total de 9 coletas,

com a utilização de um barco de pesca. Nos meses de outubro e de

zembro de 1984 foram necessários arrastos adicionais a fim de

completar o material coletado nos arrastos destes meses que se

mostraram pouco produtivos.

/ 5.J.f - C0RI/IWA E CAMARÃO

As amostras eram coletadas por meio de arrastos de

fundo, com uma rede de porta com malha de 20 mm, tendo 1,80 m

de boca, 1,55 m de altura, 1,80 m de manga e 10 braças de ex-

tensão. Ainda no barco eram selecionadas em torno de 10 a 15

corvinas cujo comprimento se encontrasse na faixa de 13 a 20 cm.

As corvinas eram acondicionadas em sacos plásticos e transporta

das para o Laboratório de Radioecologia de Furnas.
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Quanto aos camarões foram aproveitados todos os in

divíduos coletados.

5./.Z - À*GUA VO MAR

Para analise da água do mar, amostras eram coleta

das num ponto de arrasto a um metro do fundo da baía. A água de

superfície coletada neste mesmo local era utilizada para lavagens

do material biológico.

As águas de profundidade eram coletadas com uma gar

rafa do tipo Van Dora, feita em PVC, não contendo nenhum mei.al

internamente e, para evitar a possível contaminação de óleo des

carregado pelo barco, as águas eram coletadas do lado oposto à

descarga do mesmo.

Cada amostra, de aproximadamente 5 litros, era trans

ferida para garrafas de polictileno. Para minimizar a contamina

ção, as garrafas eram preenchidas com HNOj 1 N durante 2 sema

nas antes da coleta. Após esse tratamento, as garrafas eram lava

das com água deionizada e rinsadas com água do mar.

No Laboratório de Radioecologia de Furnas, imediata

mente após a coleta, um litro de água do mar de profundidade era

filtrado e acidifiçado para um pH aproximadamente igual a 2. A

filtração era realizada através de filtro Millipore (0,45 pm)

num sistema Sartorius, com o cuidado de iniciar o processo por

uma rinsagem do filtro com água deionizada, desprezando-se os

250 ml iniciais do filtrado. A acidificação evita perdas por ad

sorção nas paredes do recipiente. As amostras eram estocadas no

freezer até serem analisadas. Os vasilhames de 1 litro para esto



cagcm da água filtrada e acidi ficada tiveram o mesmo trataotcntc

descrito anteriormente.

Medidas de temperatura da água de superfície, pH

e salinidade da água de profundidade foram realizadas a partir

da segunda coleta (Tabela 4.1). O pH foi determinado com o aux_í

lio de um pHmetro digital Micronai - Modelo B275 e a salinida

de, com um refratômetro da American Optical cem precisão de l%o.

5.2 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

5.2.Í - CORI/IWA E CAMARXO

Apôs terem sido lavados com água do mar para remo

ção do material eventualmente aderido ã superfície do corpo, os

peixes eram submetidos à biometria, pesados, escamados e evisce

rados com faca de acrílico. Músculos e vísceras eram acondiciona

dos em sacos plásticos e congelados.

Os camarões, após lavagem com água do mar, eram sim

plesmente pesados e separados em dois grupos de acordo com o pe

so apresentado: abaixo e acima de 10 g. Como os peixes, eram

acondicionados em sacos plásticos e congelados.

Nesta forma as amostras eram transferidas para o La

boratõrio de Controle de Emissões do Departamento de Proteção

Radiológica Ambiental do Instituto de Radioproteçao e Dosimetria,

onde eram preparadas para a irradiação. Após a determinação da

massa úmida, as amostras eram levadas em cápsulas de porcelana

para secagem em estufa â vácuo (60°C) ate massa constante. Feítu

a determinação do peso seco, as amostras eram pulverizadas em

gral de ágata c passadas em peneira plástica com malha de 1 mm.



Aproximadamente 1 grama de cada aicostra era coloca

doem picnômetros de polietileno. Os picnôroetros eram então sela

dos. Para cada amostra era realizada uma réplica a qual se adi_

cionava quantidades conhecidas dos elementos a serem quantifica

dos (padronização interna) . Todas a*•amostras, com ou sea a adî

ção de padrão, eram realizadas em duplicata.

5.t.f - ÃGUA VÕ HAR

Cincoenta mililitros de água do mar eram evaporados

em banho de Óleo a 10C°C num sistema fechado com ar filtrado,

de modo a evitar contaminação (Figura 5.1). O sal obtido era tri

turado em um gral de ágata e peneirado em peneira plástica de

1 mm de malha. Alíquotas de aproximadamente 0,4 g do .sal obti

do eram transferidos para frascos de quartzo. Os frascos eram en

tão selados.

5.3 - DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE CROMO, CÉSIO, FERRO E

COBALTO EM CORVINA, CAMARÃO E ÁGUA DO MAR

Na determinação de cromo, césio, ferro e cobalto fo

ram utilizadas as técnicas de análise por ativação com neutrons

térmicos. Para ferro e cromo na água do mar, além da análise por

ativação neutrônica foram feitas análises por absorção atômica.

As duas técnicas foram descritas no Capítulo 4.

5.3.1 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO NEUTR0NICA

S.3.1.1 - IRRADIAÇÃO DAS AMOSTRAS

As irradiações foram efetuadas no reator IEA-Rl do
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Filtro

Amostra

I R D / C N E N I
 F ' 9 u r a 5</1" Sistema fechado para evaporação
jj da água do mar.
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Instituto do Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN de São Pau

Io, que apresenta um alto fluxo de neutrons. É ura reator de pes_

quisa do tipo piscina moderado à água leve do tipo MTR.

A posição dentro do reator onde as amostras foram

irradiadas são definidas pelas seguintes coordenadas:

23 (4, 5, 6, 7)

24b (4, 5, 6, 7), onde os números fora do parênt£

ses indicam posições definidas dentro do reator e os números en

tre parênteses representam as prateleiras utilizadas. Nesta posiL

ção, o fluxo de neutrons térmicos era da ordem de IO13 n/cm2.s

(Divisão de Reator do IPEN - Comunicação Pessoal).

Os tempos de irradiação para amostras biológicas e

para as dos sais marinhos foram, respectivamente, 4 é 80 no

ras.

As amostras biológicas, com e sem padrão interno,

foram irradiadas na mesma posição dentro do reator ocupando po

rém prateleiras diferentes. De acordo com informações prestadas

pela Divisão de Reator do IPEN as diferenças de fluxo neutrônico

entre as prateleiras utilizadas (4, 5, 6 e 7) não são significa

tivas. As amostras de sal marinho com seus respectivos padrões

foram irradiados na mesma prateleira.

As reações nucleares envolvidas neste estudo são:

50Cr (n, Y) 51Cr • 51Mn
27,7 d

6,Y1 3 3Cs (n, Y ) 1 3 " C S > l 3"Ba
2,06 a
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B,Y
5 8 Fe (n , Y) 5 9 F e • 59Co

45.1 d

6.Y
59Co (n, Y) 6 0 C O *• 60Ni,

5,2 a

informações adicionais a respeito destas reações estão condensei

das na Tabela 5.1.

5.3.1.2 - C08TAGEM DAS AMOSTRAS,

ANÁLISE DOS ESPECTROS

Após a irradiação, as amostras eram estocadas por

algum tempo (15 dias para o material biológico e 30 dias para o

sal marinho) para decaimento dos elementos de meia-vida curta,

principalmente 2<lNa (meia-vida = 15 h) e e2Br (meia-vida

35,3 h).

Passado o tempo de decaimento necessário para redu

ção da atividade dos nuclídeos formados a níveis toleráveis para

o seu manuseio, as ampolas de quartzo e os picnômetros de polie

tileno eram lavados com soluções de HNO3 com propósito de descon

As amostram de sal marinho eram envolvidas por um

plástico, acondicionadas em um dispositivo de acrílico (Figura

5.2) e contadas por um período de 4 horas. Este dispositivo ti-

nha como finalidade evitar a produção de radiação de bremsstrahlung

gerada por radionuclídeos tais como P-32, que afeta diretameri

te o tempo morto do detetor.

No caso das amostras biológicas, irradiadas durante

4 horas, a produção de radionuclídeos emissores beta de alta



TABELA 5.1 - Características nucleares dos produtos de análise por ativação39'"7.

ISOTOPO ESTÁVEL
PRODUTO DA

REAÇÃO
(n, y)

ENERGIA DOS RAIOS - KeV
(intensidade absoluta em %)

a(milibarns)
(n, Y)

MEIA-VIDA

Cr-50 Cr-51 320,07 (9,83) 16.000 27,7 d

Fe-58 Fe-59 142,65 (1,03)

192,34 (3,11)

1.099,22 (56,5)

1.291,56 (43,2)

1.860 45,1 d

Co-59 Co-60 1.173,23 (.99,86)

1.332,51 (99,98)

86.800 5,3 a

Cs-133 Cs-134 569,29 (15,43)

604,66 (97,60)

795,76 (85,40)

1.038,50 (1,00)

1.365,13 (3,04)

0,40 x IO8 2,06 a
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FIG. 5.2- DISPOSITIVOS EM ACRÍLICO UTILIZADOS PARA CONTAGEM DAS AMOSTRAS.
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energia por ativação foi menor do que no caso da irradiação das

amostras de sal (80 h). Isto ocorreu não só devido ao menor tem

po de irradiação como também a uma maior concentração de fósforo

e cloro na amostra de sal marinho.

Um detetor de Ge intrínseco do tipo ORTEC-GAMA-NPGe

de 17,2 cm2 x 4,5 cm, com uma resolução de 1,8 keV para Co-60

de 1332 KeV conectado a um analisador multicanal de 4096 canais

foi usado para determinação de espectro dos raios y identifican

do-se os elementos através de seus fotopicos (Figura 5.3). Os da

dos foram impressos em um teletipo. O cálculo das concentrações

dos elementos em estudo foi realizado com o auxílio de um progra

ma de computador. Os espectros referentes ãs amostras de sal ma

rinho, corvina e camarão irradiados estão apresentados nas Figu

ras 5.4, 5.5 e 5.6.

Para correção das variações de fluxo nas análises

foram escolhidos os elementos abaixo como monitores de fluxo:

- selênio-75 (264,65 KeV) - para amostras de corvina;

- escândio-46 (869,4 KeV) - para amostras de camarão;

- estrôncio-85 (513,9 KeV) - para amostras de sal marinho.

O uso de estrôncio como monitor de fluxo interno é

recomendado em análise por ativação neutrônica em água do mar,

visto que a razão estrôncio/salinidade é constante para ampla

faixa de salinidade e localizações geográficas*8. 0 escândio-46

é indicado como um dos principais monitores de fluxo térmico39

e, foi utilizado como monitor de fluxo pela abundância de seu

isótopo estável na amostra de camarão. A utilização do selênio-75

foi também devido a abundância do isótopo estável na amostra de

peixe.
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Figura 5.6-Espectro obtido após o irradiação da amostra de Camarão.
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5.3.1.3 - LIMITE DE DETEÇÃO E ISCERTEZAS

O limite de deteção da técnica é calculado através

da equação 4.5 para um nível de confiança de 95%.

Com base em dados da literatura" »*3 foram defini,

dos o tempo de irradiação, o tempo de esfriamento, e tempo de

contagem que permitissem detetar os níveis de atividade espera-

dos. Além destes parâmetros foram ainda considerados o background

e a eficiência do sistema de medida.

As incertezas associadas a rsta técnica provém de

diferentes etapas do método a saber:

- incerteza associada ã contagem das amostras; (Sj)

- incerteza associada ã contagem da amostra a qual foi- adiciona

do o padrão; (s2)

- incerteza associada â determinação do background e o erro asso

ciado à correção de fluxo,

A incerteza total é obtida através da expressão:

s = 7 = \ls7 + s2 + s2
i v i Í 3

em que s. = desvio padrão.

Para determinação da incerteza (s ) numa grandeza

(F) dependente de outras variáveis (x, y, z ...) foi utilizada a

expressão de propagação de erros, ou seja, para F (x, y, z...):

. . . . . . :>/*
SF
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5.3.?- AMXLISE POR ASSOKÇAO ATÔMICA

As análises de cromo eferro na água do mar foram

realizadas por espectrometria de absorção atômica pelo método de

adição de padrão, no Departamento de Química da PUC/RJ.

A concentração de cromo e ferro pode ser obtida at rei

vês da seguinte fórmula:

La + P -
 La

x 1 ppm

onde:

C = concentração em ppm da amostra

L = leitura da absorbância da solução amostra

L = leitura da absorbância da solução amostra mais padrão.

O erro é calculado pelo emprego da fórmula abaixo:

(-2i£->
!

S < * ,Tj - t i I % TT ' " ~« ' " a + P
a+p

onde:

C = concentração em ppm da amostra

S = desvio da amostra em ppm

S + = desvio da amostra + padrão em ppm

L = leitura da absorbância da solução amostra

L = leitura da absorbância da solução amostra mais padrão
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5.3.2.1 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CROMO NA

ÁGUA DO MAR

As amostras de água do mar eram atomizadas em forno

de grafite a 2.300°C por 2 segundos em presença de nitrogênio.

A leitura feita em um espectrofotômetro Varian modelo AA6, cujos

condições de operação eram: comprimento de onda de 357,9 nn e

fenda do monocromador de 0,2 run.

5.3.2.2 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FERRO HA

ACUA DO MAR

A determinação de ferro em amostras de água do mar

foi realizada por espectrofotometria de chama no mesmo aparelho

utilizado para a analise de cromo, sendo que as condições opera

cionais eram: co.nprimento de onda de 248,3 nm, fenda do mono

cromador de 0,2 nm e chana de ar e acetileno.

5.3.2.3 - LIMITE DE DETEÇÃO E INCERTEZAS

O limite de deteção para Espectroscopia por Absor

çio Atômica é definido de acordo com a IUPAC (International Union

of Pure and Applied Chemistry) como sendo 3 vezes o desvio pa-

drão do "branco". Na aplicação do método de adição de padrão, a

amostra real é utilizada como "branco".

Na técnica de absorção atômica, o limite de deteção

está associado ã flutuação do sinal, ã sensibilidade e ã varia

ção do sinal com a mudança da concentração. A sensibilidade é de

finida como a concentração que eqüivale a 1% de absorção.

As incertezas associadas a este método resultam das
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incertezas associadas à leitura da amostra, à leitura da amostra

mais padrão e ã concentração do padrão adicionado.

Para obtenção da incerteza total compõe-se quadra

ticamente as incertezas provenientes das diversas fontes.



CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 - CONCENTRAÇÕES DE CROMO, CÉSIO, FERRO E COBALTO NAS ÁGUAS

DA BAÍA DE PIRAQUARA DE DENTRO

Os resultados das medidas de pH, da salinidade e

da temperatura superficial da água do mar da baía de Piraquara

de Dentro são apresentados na Tabela 6.1.

Os valores de pH, salinidade e temperatura man ti

veram-se bastante estáveis durante o período estudado. 0 valor

da salinidade de 37%o encontrado para o mês de agosto de 84 foi

determinado por condutividade, enquanto os demais foram obtidos

por refratometria. A diferença entre os métodos para determina

ção da &alinidade talvez explique a variação observada nos resul

tados. TVs temperaturas de 25°C - 26°C nos meses de dezembro de

84 e janeiro de 85 contrastam com a de 32°C de fevereiro de

85, embora todos sejam meses de verão. A confrontação destas me

didas com aquelas realizadas pelo Laboratório de Radioecologia

de Furnas não pode ser efetuada devido ao acidente ocorrido em

fevereiro de 85, quando o laboratório foi soterrado em conseqüên

cia de um deslizamento de terreno ocorrido na região.

As concentrações de crorno, césio, ferro e cobalto

na água do mar, obtidas por análise por ativação, encontram-se

na Tabela 6.2,



TABELA 6.1 - Medidas de pH, temperatura, sal inidaàe da ãgua do mar (Piraquara de Dentro)

ju l . 84 Ag.84 Set .84 Out.84 Nov.84 Dez.84 Jan.85 Fev.85

pH . 8,0 8,4 8,3 8,1 8,2 8,1 8,1 8,0

Temperatura 24°C 22°C 22°C 23°C 23°C 25°C 26°C 32°C

Salinidade * 37%o 34%o 34%o 35%o 35%o 35%o 35%o

(*) não houve medida.

Obs.: No me» de junho de 84 não foram realizadas medidas de pH, temperatura e salinidade.
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TABELA 6.2 - Concentrações de Cr, Cs, Fe e Co em águas da baia de

Piraquara de Dentro, Angra dos Reis, RJ.

Concentração (yg/1)

M Ê S Cr Cs Fe Co

06/84 88 ± 3 0,37 ±0,03 121 ± 40 0,23 ±0 ,02

07/84 23 ± 1 0,170 ± 0,004 264 ± 2 1 < 0,04

08/84 34 ± 1 0,12 ± 0,02 80 ± 12 0,20 ± 0-02

09/84 28 ± 1 0,57 ± 0,03 292 ± 15 0,40 ± 0,02

10/84 50 ± 2 0,14 ± 0,03 304 ± 16 0,31 ± 0,02

11/84 8,5 ± 0,8 1,53 ± 0,08 100 ± 1 6 < 0,040

12/84 341 ±12 0,16 ± 0,02 780 ± 32 5,8 ± 0,2

^1/85 123 ± 4 0,14 ± 0,02 1266 ± 35 1,30 ± 0,04

02/85 17,0 ± 0,7 11,0 ± 0 , 5 79 ± 12 0,075 ± 0,009

X ± Sç 79 ± 34 1,6 ± 1,2 365 ± 134 0,9 ± 0,6
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Comparando-se os valores encontrados neste trabalho

cornos da literatura *5'21•*3>"**** »51 >52 (Tabela 6.4), observa-

-se que:

a) Em novembro de 84 e fevereiro de 85 os valores encontrados

para Cs fugiram aos padrões esperados, o mesmo ocorrendo em

dezembro de 84 no que se refere ao valor encontrado para co-

balto.

b) As concentrações de cromo e ferro determinadas em água do mar

apresentaram-se cerca de 10 a 100 vezes superiores as encon

tradas por outros autores.

Com o objetivo de confirmar o resultado das anãli

ses realizadas, amostras sob a forma de sal marinho foram envia

das ao Instituto de Radioquímica da Universidade Técnica de Muni^

que (IR/UTM). Neste Instituto, cerca de 100 mg de cada amostra,

após secagem por uma hora a 60°C, foram acondicionadas em ampo

Ias de quartzo e irradiadas num fluxo de neutrons térmicos de

2,3 x 1013n/cm2.s por 53,5 h. A contagem das amostras foi fei-

ta num detetor de Ge(Li) por um período de 3 a 14 horas. Os re

sultados obtidos no IR/UTM são apresentados na Tabela 6.3. Como

nos resultados do IR/UTM não constam as incertezas associadas a

estas medidas, não foi possível a aplicação de testes estatísti

cos para melhor comparação dos resultados mês a mês. No entanto,

baseados nos valores encontrados pelo IR/UTM é possível tecer ai.

gumas considerações a respeito das concentrações apresentadas na

Tabela 6.2:

- as concentrações elevadas de Cr, Fe e Co encontradas nos meses

de dezembro de 84 e janeiro de 85 não foram confirmadas nessa
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TABELA 6.3 - Resultados da análise em águas da baia de Piraquara

de Dentro realizada no Instituto de Radioquímica da

Universidade Técnica de Munique.

MESES
Cr

Concentração (pg/1)

Cs Fe Co

06/84

07/84

08/84

09/84

10/84

11/84

12/84

01/85

02/85

< 3,4

< 3,4

6,8

3,4

< 3,4

< 3,4

< 3,4

3,4

6,8

0,68

0,34

0,34

1,36

0,34

3,4

0,34

0,34

66,6

306

170

306

374

170

68

68

68

340

0,20

0,07

.0,54

0,17

0,14

0,27

0,61

0,10

0,41

X í Bjj 3,2 ± 0 , 7 8 ± 7 208 ± 42 0,28 ± 0,06
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segunda análise, enquanto que as variações ocorridas para cé-

sio em novembro de 84 e fevereiro de 85 foram coerentes com os

resultados deste trabalho. Parece haver uma diferença quase

que sistemática de um fator dois entre os valores de césio

apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.3.

Comparando-se ainda os resultados dessas duas anãli

ses, decidiu-se:

- não excluir dos cálculos posteriores o valor da concentração

de césio obtido para o mês de novembro de 84 (Tabela 6.2);

- excluir o valor da concentração de césio na água do mar corres;

pondente ao mês de fevereiro de 85 por não haver nenhuma expLi

cação plausível para um valor tão elevado. Para o cálculo do

fator de concentração utilizou-se o valor médio obtido nos de

mais meses (0,4 ± 0,5 yg/1);

- para o cálculo do fator de concentração de cobalto, utilizar

nos meses de dezembro/84 e janeiro/85 o valor médio dos demais

meses (0,29 ± 0,09 yg/1).

- repetir as análises de ferro por absorção atômica com chama

/ ar-acetileno e as de cromo por absorção atômica com a utiliza

ção de forno de grafite. Os resultados estão apresentados na

Tabela 6.5.

Ao comparar as concentrações de ferro e cromo apre

sentados nas Tabelas 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 é possível verificar

que:

- os três valores experimentais de ferro na água do mar (Tabelas

6.2, 6.3 e 6.5} estão duas ordens de grandeza superiores

aos da literatura (Tabela 6.4);



TABELA 6.4 - Concentrações de Cr, Cs, Fe e Co em águas marinhas de acordo com diferentes

autores (yg/1).

IAEA11'
Technical

RBpoxts

Qolcberg15

et ai.
Ma/50

et ai.
Greehberg51

e Kingston
Piper"' Chuecas2 l

e Goles e RLley
HuljevSJ

Cr 0,5 0,5 0,46 - 15 3,3 ± 0,2 0,48 0,04 - 2,5

Cs 0,3 0,3 0,15 - 0,35 J,22 0,5

10 - 70 2,1 ± 0,3 10

Co 0,02 0,4 0,07 - 0,37 0,044 ± 0,003 0,44 0,28

09
O
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- eliminando-se da análise as medidas de ferro dos meses de de

zembro de 84 e janeiro de 85 e considerando-se as incertezas

associadas às medidas, observa-se (Tabela 6.2) que as concen

trações de ferro encontram-se entre 68 e 320 pg/l.As medidas reali_

zadas nestas mesmas amostras pela Universidade de Munique tam

bem encontram-se neste intervalo;

- na bibliografia consultada a respeito das concentrações de me

' tais em água do mar, observou-se que a concentração de cromo

nas águas do Mediterrâneo e Atlântico5" e nas águas da bala de

Chesapeake51 estão na mesma ordem de grandeza daqueles obtidos

pela Universidade de Munique. Por outro lado, tais valores são

uma ordem de grandeza inferiores aos apresentados nas Tabelas

6.2 e 6.5, cujas médias são estatisticamente idênticas.

Duas possíveis explicações para as altas concentra

ções de ferro determinadas em água do mar são:

a) contaminação das amostras durante a amostragem e manuseio;

b) influência do sulfato ferroso comercial utilizado na CNAAA I

com a finalidade de proteger os tubos do condensador e lança

do ao mar juntamente com outros efluentes (Tabela 6.6).

Considerando-se que o ferro tende a ligar-se a par

ticulados e/ou sedimentos, portanto a permanecer próximo ao pon

to de descarga, a segunda hipótese parece pouco provável já que

o local de amostragem encontra-se bastante distante de tal pon

to (Piguia 3.1).

A partir de janeiro de 1986, o tratamento das tubu

lações com sulfato ferroso foi interrompido. Em vista disso, foi

realizada uma nova amostragem de água do mar (11/86) a fim de
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TABELA. 6.5 - Concentrações de Cr e Fe nas águas da bala de P.L

raquara de Dentro*.

Concentração (ug/1)
MESES

Cr Fe

Junho-84 26 ± 11 566 ± 26

Julho-84 39 ± 8 711 ± 18

Agosto-84 18 ± 2 502 ± 38

Setembro-84 90 ± 12 566 ± 16

Outubro-84 1 9 + 1 540 + 19

Novembro-84 19 ± 3 4 3 1 + 1 7

Dezembro-84 29 ± 6 718 ± 34

,Janeiro-85 3 9 + 6 422 ± 17

Fevereiro-85 19 ± 2 239 ± 10

X ± 6jj 33 ± 8 522 ± 49

(*) Analises realizadas no Departamento de Química da PUC/RJ.
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TABELA 6.6 - Sulfato ferroso (kg) utilizado no tratamento da água

de circulação da CNAAA de 06/84 a 12/85.

PERÍODO kg

Junho de 1984 - 0 -

Julho de 1984 - 0 -

Agosto de 1984 5.050

Setembro de 1984 3.510

Outubro de 1984 8.370

Novembro de 1984 8.100

Dezembro de 1984 8.370

Janeiro de 1985 5.940

Fevereiro de 1985 6.480

Março de 1985 5.130

Abril de 1985 2.160

Maio de 1985 - 0 -

Junho de 1985 4.860

Julho de 1985 4.580

Agosto de 1985 3.240

Setembro de 1985 11.340

Outubro de 1985 8.910

Novembro de 1985 10.260

Dezembro de 1985 5.400
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verificar a influência desse tratamento nas medidas realizadas

anteriormente. Nesta ocasião, novas medidas de cromo foram exe-

cutadas. Utilizando-se o método de espectrometriade absorção ato

mica sem chama, chegou-se às seguintes concentrações: 10 ppb pa

ra Fe e 5 ppb para cromo.

A concentração de cromo obtida confirma os valores

determinados no Instituto de Radioquímica da ÜTM/RFA. Por outro

lado, tais valores apontam para um erro sistemático, não identi_

ficado., cometido durante a análise anterior de cromo na água do

mar. Ao contrário dos valores para concentração de ferro obtidos

ao longo de nosso estudo era ãgua do mar, a amostra realizada em

novembro de 86 apresentou uma concentração compatível com aquela

encontrada na literatura. Como não houve diferenças no procedi

mento de amostragem e manuseio desta amostra fica excluída a pri_

meira hipótese (a) e fortalecida a hipótese (b). Embora ciente

da tendência que apresenta o ferro de se ligar a particulados ou

sedimentos, donde, a permanecer próximo ao ponto de descarga, os

dados parecem indicar uma influência do sulfato ferroso liberado

pela Usina de Angra dos Reis nos resultados obtidos.

/ Considerando-se as dificuldades encontradas na de

terminação da concentração de ferro, cromo, cobalto e césio na

ãgua do mar foram estabelecidos critérios para o cálculo de fa

tor de concentração em corvina e camarão:

- utilizar as concentrações de ferro e cromo citadas na literatu

ra para águas costeiras (2 yg/1 e 0,5 pg/1 respectivamente)"';

- em relação ao cobalto, nos meses de dezembro de 84 e janeiro

de 85, utilizar, o valor médio obtido a partir das concentra

çoes determinadas nos meses restantes;



- para o césio, substituir o valor encontrado no mês de feverei^

ro de 85 pelo valor médio obtido a partir dos valores encontra

dos nos meses restantes.

6.2 - CONCENTRAÇÕES DE CROMO, CÉSIO, FERRO E COBALTO EM CORVINA

E CAMARÃO DA BAÍA DE PIKAQUARA DE DENTRO

As concentrações de cromo, césio, ferro e cobalto

encontradas em filés e vísceras de corvina e em camarões estão

apresentadas nas Tabelas 6.7, 6.8, 6.9, e 6.10. Os camarões co i

massa individual inferior a 10 g foram designados como miúdos e

os que excederam a 10 g como graüdos.

Corvina

As concentrações de cromo, césio e cobalto

determinadas em filés de corvina são da ordem de centésimos de

ppm e até menores. O ferro, neste mesmo material, apresenta-se

de 100 a 1000 vezes mais concentrado (Tabela 6.7).

Dos dados levantados na literatura, apenas um fazia

referência â concentração de cromo em corvina. Este estudo diz

/respeito ao acumulo de metais no Estuário de Santos53. Os valo

res apresentados para corvina são: < 0,08 pg de cromo por gra

ma de filé e < 0,24 pg do metal por grama de vísceras. Estes

valores são da mesma ordem de grandeza daqueles encontrados nas

corvinas da baía de Piraquara de Dentro.

Van As et alii*k, que determinaram fatores de con

centração para biota marinha na costa oeste da Africa do Sul den

tro de um programa de levantamento de dados ambientais pré-ope

racionais, num sítio onde seria construído um polo de produção
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TABELA 6.7 - Concentrações de Cr, Cs, Fe e Co em filés de cor

vina da bala de Piraquara de Dentro, Angra dos Reis,

RJ.

Concentração (yg/g m.úm.)

MÊS
Cr Cs Fe Co

(IO"2) (10"3J (10~2)

06/34 < 5 7,4 ± 0,8 7,4 ± 0,4 1,44 ± 0,04

07/84 < 7 9,8 ± 0,8 5,5 ± 0,4 1,19 ± 0,05

08/84 < 5 8,1 ± 0,6 5,1 ± 0,4 1,14 ± 0,05

09/84 < 6 9 ± 1 4,2 ± 0,4 1,6 ± 0,1

10/84 < 5 11,8 ± 0,7 12,3 ± 0,5 1,35 ± 0,04

11/84 < 8 7 ± 1 6,8 ± 0,5 3,3 ± 0,1

12/84 < 8 < 6 10,0 ± 0,7 6,3 ± 0,2

01/85 < 6 10 ± 1 9,8 ± 0,6 2,3 ± 0,1

02/85 < 7 12,1 ± 0,6 5,4 ± 0,3 1,16 ± 0,05

X ± te - 8,7 ± 0,9 7,4 ± 0,9 2,2 ± 0,5
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de eletricidade a partir de energia nuclear, apr r >tam valores

de concentração de Cs, Co e Fe em filé de peix compatíveis

com os observados nas corvinas da Bala de Piraquara de Dentro.

No que diz respeito ao cromo, os autores, que trabalharam com

12 espécies, encontraram valores de concentração que variaram en

tre 2,8 ppm e < 0,1 ppm. Os valores encontrados para cromo

em filé de corvina da região de Angra dos Reis encontram-se abai_

.xo dos encontrados por Van As et alii (< 5 x 10~2 ppm) .

Comparando-se os resultados desta tese com os de ou

tros autores observa-se que os valores obtidos para césio estão

em concordância com os reportados por Kolehmainen3°, enquanto

que os demais elementos (Cr, Fe e Co) estão na mesma ordem de

grandeza daqueles propostos por Fukai & Menke55 Montgomery et

alii**.

Q ando lançados em gráfico, os valores obtidos para

Cs, Fe e Co em corvinas (Figura 6.1) sugerem uma variação sazo

nal para Fe e Co, com valores mais altos nos meses de verão.

Comportamento semelhante havia sido relatado anteriormente para

algas da mesma região57'58.

A influência do metabolismo e de fatores flsico-quí_

micos na concentração de metais nos organismos vivos fica paten

te quando são comparados os teores de césio e ferro no filé de

corvina. O ferro, um elemento essencial, presente na água do

mar em concentrações apenas 10 vezes superiores âs do césio (Ta

bela 6.4), no filé de corvina apresenta-se cerca de 1.000 vezes

mais concentrado.

A titulo de curiosidade foi determinada a concentra

çâo dos metais estudados nas vísceras das corvinas (Tabela 6.8).
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TABELA 6.8 - Concentrações de Cr, Cs, Fe e Co em vísceras de

corvinas da baía de Piraquara de Dentro, Angra dos

Reis, RJ.

Concentração (yg/g m.úm.)

M Ê S Cr Cs Fe Co

(IO"1) (IO-2) (IO"1)

08/84 1,7 ± 0,1 1,90 ± 0,07 102 ± 6 1,14 ± 0,02

39/84 2,1 ± 0,1 5,5 ± 0,2 407 ± 56 2,23 ± 0,08

10/84 < 0,5 1,8 ± 0,1 133 ± 7 0,71 ± 0,01

11/84 4,4 ± 0,2 3,6 ± 0,2 216 ± 14 1,38 ± 0,03

12/84 13,0 ± 0,7 4,6 ± 0,3 572 ± 74 2,02 ± 0,05

01/85 9,3 ± 0,4 3,9 ± 0,2 526 ± 47 1,98 i 0,05

02/85 5,9 ± 0 , 1 5,4 ± 0 , 1 372 ± 26 1,71 ± 0,04

X ± fc 5,2 ± 1,7 3,8 ± 0,6 332 ±70 1,6 ± 0,2



I
Os valores foram estatisticamente superiores aqueles encontrados

* no filé, inclusive para césio. Estes valores estão de acordo com

I a observação de Rice13, de que a concentração de metais nos pei_

xes é menor nos músculos.

Camarões

I As concentrações de cromo, césio, ferro e cobalto

• em camarões miúdos c graúdos estão apresentadas nas Tabelas 6.9

' e 6.10.

I As concentrações de ferro, césio e cobalto deterna

. nadas em camarão graúdo não foram estatisticamente diferentes

• daquelas determinadas em camarão miúdo. Camarões miúdos apresen

I tam um maior metabolismo do que camarões graúdos. Este fato per

mitiria esperar que os menores apresentassem maiores concentra

I ções destes elementos17. A não observância deste fato pode ser

explicada por uma deficiência de amostragem para camarões grau

dos, que não foram encontrados na maioria das coletas.

De acordo com a literatura31*'57, espera-se que em

uma cadeia alimentar haja maior concentração de metais nos ní-

veis trõficos inferiores. Tal expectativa é confirmada para Cs,

Fe e Cr (Tabelas 6.7 e 6.9). No caso do cobalto, a concentração

é semelhante nos dois níveis (camarão e peixe).

Confrontando-se os valores obtidos com os de Van As

et alii** , verifica-se que:

- hã concordância com os valores de Cr e Cs apesar de serem de

espécies diferentes, mas de águas tropicais;

- os valores de Fe e Co apresentam-se uma ordem de grandeza infe

rior aos da citada literatura.
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TABELA 6

MÊS

06/84

07/84

08/84

09/84

.9

2

0

0

1

- Concentrações de Cr, Cs,

dos da baía de Pxraquara

RJ.

Cr
(IO"1)

,3 ± 0,2

,9 ± 0,1

,95 ± 0,14

,5 i 0,1

Concentração

Cs
(IO"2)

0,5 ± 0,1

< 0,2

1,1 ± 0,1

1,60 ± 0,07

Fe e Co

de Dentro,

C vi g/g m.ün

Fe

2 3 + 1

33 ± 1

93 ± 5

88 ± 4

em camarões miú

Angra dos Reis,

t . )

Co
(io-2)

3,8 ± 0,1

2,90 + 0,07

4,6 ± 0,1

5,2 ± 0,1

| 10/84 < 1,1 < 0,5 28 ± 1 3,4 ± 0,1

11/84 < 0,9 < 0,5 52 ± 4 5,1 ± 0,2

/12/84 1,9 ± 0,2 1,4 ± 0,3 83 ± 6 17,7 ± 0,5

01/85 2,5 ±0,4 1,7 ±0,2 222 ± 19 11,6 ±0,4

> 02/85 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,1 44 ± 2 6,2 ± 0,1

r : ^̂ __̂ _
X ± »j 1,3 ± 0,2 0,8 ± 0,2 74 ± 20 6,7 ± 1,6

r — — ;——
r
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TABELA 6.10 - Concentrações de Cr, Cs, Fe e Co em camarões grau

dos da baia de Piraquara de Dentro, Angra dos Reis,

RJ.

Concentração (yg/g m.úm.)

MÊS
Cr Cs Fe Co

(IO"1) (IO-2) (IO"2)

08/84 < 0,9 0,55 ±0,07 35 ± 1 4,7 ± 0,1

09/84 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0 , 1 77 ± 3 6,0 ± 0,1

10/84 < 1,1 0,9 ± 0,2 20 ± 1 5,5 ± 0,3

12/84 < 1,1 1,3 ± 0,1 37 ± 2 8,8 ± 0,3

Ü±sn - 1,08 ± 0,22 42 ± 12 6,2 t 0,9
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Comparando-se os dados com os de outros autores*'>5S

pode-se dizer que os valores de Cr e Co obtidos estão na mesma

ordem de grandeza, enquanto os de Fe acham-se em uma ordem de

grandeza superiores.

Nos camarões (Figura 6.2) também foi observada a

variação sazonal notada para as corvinas, com maiores concentra

ções nos meses de verão.

As dificuldades narradas para a análise dos elemen

tos na água do mar impediram de verificar se essa variação sazo

nal se dá devido a um maior aporte de metais (verão = chuvas)

ou a um metabolismo mais acentuado nos meses de maior temperatu

ra. No entanto, tomando-se por base as Figuras 6.3, 6.4 e 6.5

construídas com as concentrações de Co e Cs na água do mar de

acordo com a Tabela 6.2, é possível concluir que:

- césio e cobalto, na água do mar, seguem o mesmo padrão de va

riação temporal, ou seja, uma variação do tipo "zig-zag", sen

do que o mínimo sempre encontra-se na faixa de 0,1 - 0,2 yg/1;

(Figura 6.3).

- esse mesmo padrão também é observado para cobalto e césio em

corvina e em camarão (Figuras 6.4 e 6.5).

6.3 - CALCULO DE FATORES DE CONCENTRAÇÃO

Os fatores de concentração foram calculados com ba

se nos dados das Tabelas 6.2, 6.7, 6.9 e 6.10 considerados os

critérios descritos no ítem 6.1.

Os valores encontrados para os fatores de concentra

ção de cromo, césio, ferro e cobalto em corvina e em camarões da
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baia de Piraquara de Dentro são apresentados nas Tabelas 6.11,

6.12 e 6.13 e estão em boa concordância com os citados por diver

sos autores (Tabelas 6.14 e 6.15). Nas Tabelas 6.14 e 6.15 são

apresentados os fatores de concentração para peixe e crustáceo

determinados por diferentes autores, assim como aqueles recoroen

dados pela International Atomic Energy Agency (IAEA), para o cal

culo de dose em populações criticas através da utilização de mo

•delos ambientais (Safety Series n9 57)**.

Comparando-se os valores obtidos neste trabalho com

os do Safety Series n9 57(1, verifica-se que:

- em corvina, os fatores de concentração para césio, ferro e co

balto são da mesma ordem de grandeza daqueles propostos pelo

Safety Series 57;

- o fator de concentração observado para cobalto em camarões é

uma ordem de grandeza abaixo daquele recomendado pela IAEA;

- os fatores de concentração observados para ferro em camarões

estão superiores em uma ordem de grandeza daqueles recomenda

dos pela IAEA.
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TABELA 6.11 - Fatores de concentração de Cr, Cs, Fe e Co em co£

vina da baía de Piraquara de Dentro, Angra dos

Reis, RJ.

FC

(IO2) (IO1)

06/84 < -T 2,0 ±0,3

07/84 < 1,4 5,8 ± 0,5

08/84 < 1 7 ± 1

09/84 < 1,2 1,6 ± 0,2

10/84 < 1 8 ± 2

11/84 < 1,6 0,46 ± 0,07

/ 12/84 < 1,6 < 3,8 5 22 ± 7

01/85 < 1,2 7 ± 1 4,9 8 ± 2

02/85 < 1,4 3 ± 4 2,7 16 ± 2

X ± s- - 4,1 ± 0,9 3,7 ± 0,4 13 ± 4

Fe
(IO3)

3 , 7

2 , 8

2 , 6

2 ,1

6 , 2

3 , 4

Co
( 1 0 1 )

6 , 3

<

5 , 7

4 , 0

4,4

<

± 0 , 6

30

± 0 , 6

± 0 , 3

± 0 , 3

80
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TABELA 6.12 - Fatores de concentração de Cr, Cs, Fe e Co em ca

marão tniüdo da bala de Piraquara de Dentro, Angra

dos Reis, RJ.

MÊS

06/84

07/84

08/84

09/84

10/84

11/84

Cr
(102)

4,6

1,8

1,9

3

< 9 ->

< 1,8

Cs
(101)

1,4 ± 0

< 1,2

9,2 ± 1

2,8 ± 0

< 3,6

< 0,3

FC

,3

,7

.2

Fe
(10")

1,2

1,7

4,7

4,4

1,4

2,6

Co
(10

1,7 ±

< 7,

2,3 ±

1,30 ±

1,10 ±

< 13

2)

o,r.

3

0,2

0,07

0,08

I 12/84 3,8 9 ± 2 4,2 6 ± 2

01/85 5 12 ± 2 11 4 ± 1

02/85 2 3 ± 3 2,2 8 ± 1

X ± sY 2,7 ± 0,5 4 ± 1 4 ± 1 3,8 ± 0,8
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TABELA 6.13 - Fatores de concentração de Cr, Cs, Fe e Co em ca

marão graüdo da baía de Piraquara de Dentro, Angra

dos Re i s , RJ.

FC

MÊS Cr Cs Fe Co
(IO2) CIO1) (10") (IO2)

08/84 < 1,8 4,6 ± 1,0 1,8 2,4 ± 0,2

09/84 3,2 2 ,8 ± 0 ,2 3,9 1,5 ± 0 ,1

10/84 < 2 ,2 6 ± 2 1 1,8 ± 0 ,2

12/84 < 2 ,2 8 ± 1 1,9 3,6 ± 0 ,2

X ± S j - 5 ± 1 2 ,1 ± 0,6 2 ,3 ± 0 ,5



TABELA. 6 .14 - F a t o r e s de concentração de Cr, Cs , Fe e Co em p e i x e , segundo d i v e r s o s a u t o r e s . °

Laboratory5' Thonpeon*0 IAEA1" IAEA*'
Ancellin17 Solikaipov"» Radiation

Ecology (*)

Safety*1

(**) Tec Doc 211 Technical Van As e t al.** Patel3 1 Series n9 57
Report n9 247

Cr 5 x 102 2 x 10 s 2 - 43 x 10 s 4 x 10* 1 x 10 l 2 x 10* (2 - 7,8) x 10» 7 x 10» 4 x 10*

Os 5 x 1DX (0,5 - 2,3)xlOI 5-2,14x10* 4 x 101 5 x 101 1 x 10* 6,5 x l0 l 1,7 x 10l 5 x 10l

Ete 1 x 10s (4 - 30) x 10* 2,6x10* - 56x10" 3 x 10' 1x10* 3 x 1 0 ' (4,6 - 14)xlO* 1,6 x 103 1 x 10*

Co 2x10* (1,4-56) x 10l lxlO1-52,5x10* 1x10* 1x10* 1x10* 2,5x10* 1 x 10' 1x10*

(*) valores coopilados de 1970-1977 pelo L.R.E.
(**) valores recomendados pelo U.S. Nuclear Regulatory Conmission.

o
IO



TABELA 6.15 - Fatores de concentração de Cr^Cs, Fe e Co em crustáceos, segundo diversos autores.

Laboratory" IAEA1" IAEA1" Safety*1

Anoel l in 1 7 PoliXazpov3* Radiation ttxxipson" Tec Doc 211 Technical Van As e t a l .*" P a t e l " Series n9 57
Ecology (*) (**) Report n9 247

Cr 1 x 10s 1,9 x 10J 2 x 10* 5 x 10* 5 x 10s 1,9 x 101 1 x 10* 5 x 10*

Cs 5 x 101 (l,7-2,7)xlO1 2.3-lOOxlO1 2,5 x 10l 3 X 10l 3x10* 3,2 x 1Q1 1,3x10* 3 x 101

fte 5 x 1 0 * ( l - 4 ) x l O S (l,8-21)xlOJ 2x10* 1 x 10* 5x10* 1,8 x 10J 2,4x10* 1 x 10*

Ob 1 x 103 (2,2-40) xlO1 2x10l - 24x10* 1 x 10* 1 x 10s 5 x 10* 1,4 X 10* 5 X 10* 1 X 10*

(*) valores coapiladoa de 1970-1977 ralo LRE.
(**) valore* recomendados pelo V.S. Nuclear Regulatory Commission. o



CAPITULO 7 - CONCLUSÕES

Comparando-se os valores de fatores de concentração

obtidos a partir de dados levantados na literatura e nas águas e

biota das eircunvizinhanças da CNAAA com os de fatores de concen

tração recomendados pela IAEA'1 para utilização no cálculo de do

se em populações criticas através de modelos ambientais, con-

clui-se que:

- Os fatores de concentração para Cs, Fe e Co determinados pa

ra corvina (peixe) são da mesma ordem de grandeza do que os va

lores recomendados pela IAEA*1. Desta forma, para peixe, a ut_i

lização dos valores de fatores de concentração recomendados

através do Safety Series 57s -1 para o cálculo de dose em popu

1ações criticas pode ser aplicado no caso especifico da CNAAA.

Não foi possível comparar o fator de concentração (FC) para cro

mo em corvina com os valores da IAEA*1 em virtude de suas con

centrações encontrarem-se abaixo do limite de deteção da téc

nica. Por isso sugiro que, seja feita uma complementação deste

estudo visando a determinação de cromo neste organismo pela

técnica de ativação neutrônica aumentando-se o tempo de conta

gem. • .

- Os fatores de concentração para Cr, Co e Cs determinados para

camarão (crustáceos) são da mesma ordem de grandeza ou menores
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do que os fatores de concentração recomendados pela IAEA6 *.

Da mesma forma que para peixe, os fatores de concentração re

comendados pela IAEA6 i podem ser aplicados em modelos de cal

euIo de dose para as populações críticas da CNAAA.

- Os valores do fator de concentração para Fe observados em ca

marão (crustáceo) apresentaram-se superiores em uma ordem de

grandeza ao proposto pela IAEA.

Considerando as dificuldades encontradas na deternú

nação das concentrações de Fe nas águas da bala de Piraquara

de Dentro, i de extrema importância a repetição deste estudo no

que diz respeito à determinação do fator de concentração para o

camarão da região a partir das concentrações de ferro na água

da própria baía. A utilização do fator de concentração propôs;

to pela IAEA, no caso específico da CNAAA, levaria a uma subestjl

mativa da importância do camarão, como via crítica de transporte

de material radioativo para a população e consequentemente, a

uma limitação para a liberação do Fe-59 aquém daquela recomen

dável para a observância de dose âs populações.
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ANEXO I - FATOR DE DISCRIMINAÇÃO CS/K

1 - INTRODUÇÃO

Considerando-se que o potássio ê um dos primeiros

elementos encontrados na água do mar e que apresenta proprieda

des químicas e físicas similares as do césio, resolveu-se deter

minar o fator de discriminação deste ultime em relação ao primei_

ro para os organismos em estudo. 0 grau de discriminação de cé-

sio nos organismos e no meio marinho em relação ao potássio é da

do por:

FD =

(PC),, no organismo

(FC)K no organismo

onde:

FD = fator de discriminação

/(FC)-S = fator de concentração de césio

(FC)K = fator de concentração de potássio

Os fatores de concentração de césio em corvina e ca

marão encontram-se nas Tabelas 6.11, 6.12 e 6.13 desta monogra

fia.

Os fatores de concentração de potássio em corvina

e camarão foram determinados a partir de medida deste elemento
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nas mesmas amostras de peixe, camarão e água utilizadas no traba

lho acima referido.

A determinação das concentrações de potássio em cor

vina, camarão e água do mar foram realizadas por espectrometria

de emissão.

2 - ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO NA CHAMA

A cspectroscopia de chama baseia-se na excitação

dos átomos neutros ou íons monoatômicos pela energia térmica de

uma chama, que ao retornarem a um estado menos energético emitem

radiações com comprimentos de ondas característicos nas regiões

ultravioleta e visível. As concentrações dos elementos presentes

são determinadas pela medida da intensidade das radiações emit_i

das *.

A amostra em solução é introduzida na chama sob a

forma de aerosol, permitindo a sua distribuição uniforme no cor

po da chama e a introdução de uma fração representativa da amos

tra. Com o calor da chama há a atomização e, alguns desses ato

mos podem absorver energia da chama e tornarem-se termicamente

excitados2.

Os átomos podem perder sua energia de excitação atra

vês de colisões térmicas com outros átomos ou emitirem radiações

características de cada elemento, as quais passam por um monocro

mador que seleciona o comprimento de onda correspondente ao ele

mento analisado. A radiação monocromatizada incide no fotodete

tor, cujo sinal é amplificado e medido.

A espectroscopia de chama possui suas limitações.
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Quando o elemento interessado e algum outro elemento emitem apro

ximadamente o mesmo comprimento de onda, a leitura é afetada. Nes

te caso, para contornar essa interferência, ê necessário esco-

lher-se outra raia espectral ou eliminar o interferente.

A radiação de fundo da chama, a auto-absorção e a

ionização são outras fontes de erros, além das propriedades fisiL

cas das soluções em estudo, como a viscosidade, tensão superfi

.ciai e pressão de vapor.

Dentre os métodos de avaliação usados podem ser ei

tados:

- Intensidade de emissão versus concentração: prepara-se uma sé

rie de padrões com diferentes concentrações do elemento a ser

estudado. Faz-se a leitura da radiação de fundo de chama e em

seguida ajusta-se a sensibilidade do aparelho utilizando o pa

drão mais concentrado para alcançar a leitura máxima da esca-

la. Então, são introduzidos os vários padrões, em ordem crês

cente de concentração e, anotadas as leituras correspondentes.

Traça-se a curva de calibração com as leituras do instrumento

lançadas sobre a ordenada e as concentrações sobre a absciss

/ sa. A concentração do elemento de interesse na amostra é ob

tida ao lançar-se a intensidade obtida na curva de calibração.

- Método da adição de padrão: Começa-se traçando uma curva de

calibração. Prepara-se duas soluções: uma solução A contendo

uma alíquota da solução desconhecida e uma solução B contendo

a mesma solução desconhecida acrescida de uma quantidade medí_

da de uma solução padrão do elemento interessado. Com o aux£

lio da curva de calibração, determina-se as quantidades do
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elemento de interesse existente nas duas soluções. Pela subtra

ção da quantidade do elemento encontrado para solução A daque

Ia encontrada para a solução B, obtem-se a quantidade do ele

mento adicionado, sempre que não ocorram depressão ou exalta

ção. Caso contrário, multiplica-se pelo fator de correção que

é obtido pela razão da quantidade do elemento adicionado a so

lução B pela quantidade do elemento encontrado subtraindo o

teor do elemento observado na solução B do teor observado na

solução A1.

- Método do padrão interno: O padrão interno é um elemento adi

cionado à amostra em concentração conhecida. A relação das in

tensidades de uma raia do elemento interessado e de uma raia

do padrão interno serve como índice de concentração do prime_i

ro. A relação das intensidades obtida para uma série de padrões

lançados contra a concentração do elemento de interesse dá a

curva de calibração.

3 - MATERIAL E MÉTODO

3.1 - PREPARO PAS AMOSTRAS PARA ANA"LISE P0R ESPECTR0SC0PIA
/ VI EMISSA0

3.1.1 - AMOSTRAS BIOLÓGICAS

Cerca de 0,300 g de amostra seca, pulverizada e le

vada a peso constante são colocadas em bomba de Parr para diges

tão ãcida (10 ml de HNOa concentrado a ~ 130°C)por 24 horas. A

solução obtida é evaporada â secura, retomada em 30 ml de solu

ção HC1 1 M e transferida para um balão volumétrico onde é afe

rido para 100 ml com água deionizada.
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3.1.2 - ÁGUA DO MAR

A preparação das amostras de água do mar encontra-

-se descrita no Capitulo 5, Item 1.2 desta monografia.

3.2 - CONSTRUÇÃO PAS CURVAS VE CAUBRAÇAO

3.2.1 - CURVA DE CALIBRAÇSO PARA AMOSTRAS BIOLÓGICAS

A curva de calibração foi construída utilizando-se

soluções de 0,5 ppm, 1,0 ppm, 1,5 ppm e 2,0 ppm preparadas a par

tir de um padrão secundário de 50 ppm de potássio obtido de uma

solução estoque padrão "Titrisol Merck" de 1 000 mg de K/l.

A fim de suprimir a ionização do potássio nas solu

çÕes utilizadas na construção da curva de calibração, assim como

no branco e nas amostras a serem analisadas, adicionou-se 1 000

ppm de CsCl.

A curva de calibração é apresentada na Figura 1.

3.2.2 - CURVA DE CALIBRAÇÃO PARA ÁGUA DO MAR

A partir de um padrão de potássio de 1 000 mg/l foi

obtido um padrão secundário de 50 ppm e preparadas as soluções

padrões de 1,5 ppm, 2,0 ppm, 2,5 ppm e 3,0 ppm para construção

da curva de calibração. Na Figura 2 apresenta-se a curva obtida.

Para maior exatidão dos resultados preparou-se uma

solução sintética matriz de água do mar que foi adicionada ao

branco e âs soluções padrões da curva de calibração. Como supres

sor de ionizaçio foram acrescentados 1 000 ppm de césio às so

luções do branco, ãs soluções padrões e âs amostras a serem ana

Usadas.
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3.3 - CÕHVIÇÜES VE ANALISE PARA PETERMINAÇÃO VO POUSSIO

O potássio foi determinado tanto para amostras bio

lógicas quanto para a água do mar utilizando-se um espectofotô

metro Varian Modelo AA6.

As condições de operação para amostras biológicas

(inclusive para as leituras das soluções padrões) foram:

- chama de ar acetileno numa estequiometria oxidante;

- comprimento de onda de 766,5 nm;

- fenda do monocromador de 0,2 nm.

As condições de operação para amostras de água do

mar (inclusive para as soluções padrões) foram:

* chama de ar acetileno num? estequiometria oxidante;

- comprimento de onda de 769,9 nm;

- fenda do monocromador de 0,5 nm.

A alteração do comprimento de onda realizada para

análise da água do mar foi devido as altas concentrações de po

tássio na água do mar, possibilitando a determinação deste ele

mento na faixa de concentração recomendada pelo manual do equipa

/mento. A maior abertura da fenda corresponde a um ajuste eletrô

nico necessário a estabilidade do aparelho.

3.3.1 - DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO EM CORVINA E CAMARÃO

Para obter-se uma diluição tal que as intensidades

de emissões se encontrassem no meio dá curva de calibração, amoss

trás de 2 ml de corvina e camarão eram diluídas para 50 ml.

As concentrações foram obtidas empregando-se a se

guinte fórmula:
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_ X ppm x diluição da amostra x fator de diluição

massa solubilizada

em que:

C = concentração em ppm do elemento analisado;

X ppm - valor obtido lançando-se a intensidade de emissão da amos

tra na curva de calibração;

diluição da amostra = diluição feita na abertura da amostra;

fator de diluição = diluição feita para a leitura da intensjL

dade de emissão;

massa solubilizada - massa da amostra utilizada na abertura.

3.3.2 - DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO EM ÁGUA DO MAR

Num balão volumêtrico (100 ml) eram colocados 0,5 ml

de amostra de ãgua do mar, aos quais eram acrescentados 1 ml de

solução de 100 mg de NaCl por mililitro. O volume era aferido

com ãgua deionizada.

A concentração do elemento era determinada lançan

do-se os valores das intensidades de emissão de cada amostra na

curva de calibração. A concentração real de potássio era obtida

multiplicando-se o

luição da amostra.

multiplicando-se o valor extrapolado da curva pelo fator de djL

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - CONCENTRAÇÕES VE VOTtSSJO EM CORVJNA, CAMARA0 £ ÁGUA

VO MAR

Os resultados obtidos na determinação de potássio

na ãgua do mar e amostras biológicas são apresentadas na Tabela 1.
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TABELA 1 - Concentrações de K em corvina, camarõese águas da bala

de Piraquara de Dentro, Angra dos Reis, RJ.

MÊS

Concentração

(mgAg m.úm.)

Corvina

(IO3)

Camarão
miúdo

(IO3)

Camarão
grande

(10»)

(mg/l)

Ãgua do Mar

06/84 3,09 i 0,05 2,65 ± 0,05 338 ± 7

07/84 3,05 ± 0,06 414 ± 8

08/84 2,53 ± 0,05 2,56 ± 0,05 2,95 ± 0,06 368 ± 7

09/84 3,27 ± 0,07 3,17 ± 0,06 4,24 ± 0,08 378 ± 8

10/84 2,82 ± 0,06 2,43 ± 0,05 2,72 ± 0,05 384 ± 8

11/84 2,97 ± 0,06 3,21 ± 0,06 318 ± 6

12/84 3,10 ± 0,06 3,44 ± 0,07 3,13 ± 0,06 398 ± 8

01/85 2,62 ± 0,05 3,23 ± 0,06 360 ± 7

02/85 3,29 t 0,07 3,69 ± 0,07 222 ± 4

X ± 2,97 i 0,09 3,04 ± 0,16 3,3 ± 0,3 353±19
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De um modo geral as concentrações de potássio apre

sentam-se estáveis nas amostras biológicas variando de (2,43 ± 0,05)

x IO3 mgAg em camarão miúdo a (4,24 ± 0,08) x 10s mgAg em ca

marão graúdo.

Para ãgua do mar, com exceção das amostras coleta

das nos meses de julho de 84 e fevereiro de 85 que apresentaram

respectivamente 414 ± 8 mg de potássio por litro de amostra e

222 ± 4 mg/l, as demais mantiveram-se compatíveis com as concert

trações que constam na literatura3»11 »s, variando entre 318 ± 6 e

398 ± 8 mg/l.

4.1 - CÁLCULO VÕ FATOR VE V1SCZIU1NAÇÃ0 C&/K

Os valores encontrados para fator de discriminação

(FD) Cs/K para corvina e camarões são apresentados na Tabela 2.

Os valores do fator de discriminação (FD) Cs/K obti

dos para corvina e camarão, dois níveis tráficos sucessivos, bem

como os valores dos fatores de concentração para Cs, sao estatis

ticamente idênticos. Isto faz supor que a água seja a principal

via de entrada deste elemento nos organismos marinhos. Tal hipõ

tese parece vir de encontro com as pesquisas realizadas por vã

rios autores1'7'* que afirmam ser a água a via preferencial de

acumulação de determinados radionuclldeos, enquanto que Suzuki

et alli* consideram que além da água, o alimento também contraí

bui para esta acumulação.

Embora os valores para fatores de discriminação

Cs/K da literatura não correspondam aos âas espécies estudadas, veri

ficou-se que os valores determinados para fatores de discrimina
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TABELA 2 - Fatores de discriminação de Cs/K em corvina e cama-

rões da baia de Piraquara de Dentro, Angra dos Reis,

RJ.

MÊS
Corvina

FD

Camarão miúdo Camarão graúdo

06/84

07/84

08/84

09/84

10/84

11/84

12/84

01/85

02/85

2,2

7,8

10

1,9

11

0,50

<

10

2

±

±

±

4

±

±

0,3

0,8

2

0,2

3

0,07

,8

2

3

1,

13

3,

10

14

2

7 ±

-

±

3 i

<

<

±

±

t

o.

3

0,

6

0,3

3

3

2

6 ± 1

2,5 ± 0,2

9 ±3

11 ±2

X ± 5 * ir 1 5 ±2 7 ±2
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çâo Cs/K estão na mesma faixa de variação dos citados na üte

ratura7.

5 - CONCLUSÃO

Na baía de Piraquara de Dentro, os valores médios

para fatores de discriminação de Cs/K em corvina e camarões

estão na mesma ordem de grandeza.

A discriminação do potássio em favor do césio de

monstra que existe por parte dos organismos marinhos estudados

uma preferência pelos elementos mais pesados de um mesmo grupo

da tabela periódica. Fato este que vem confirmar a observação

descrita na literatura.
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