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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas, a ocorrência de depósitos residuais sólidos, conhecidos 

como pó preto, em gasodutos, conexões e equipamentos para compressão em usinas de 

gás natural vêm tornando-se motivo de preocupação regulatória crescente, em termos de 

proteção radiológica ocupacional. Preocupam também o descarte e o gerenciamento do 

rejeito radioativo, constituído pelos resíduos eventualmente produzidos. Projeções 

recentes indicam um incremento significativo na produção de gás naturais e derivados, 

resultantes de uma demanda comercial em expansão, o que implica a produção de uma 

quantidade maior desse tipo de resíduo. Torna-se necessária, assim, a obtenção de 

informações que possibilitem a avaliação preliminar do perfil radiológico desse tipo de 

instalação. 

O 210Pb é o radioisótopo de maior ocorrência em resíduos dessa natureza. 

Procurou-se, no presente trabalho, relacionar a composição química dos resíduos com a 

concentração do referido contaminante, em uma série de amostras de pó preto 

provenientes da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Brasil. Visava-se a fornecer 

subsídios às autoridades regulatórias, à Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), e também às empresas produtoras de gás natural, como a PETROBRAS. Esta 

poderia valer-se das informações para a elaboração de uma diretriz relativa à proteção 

radiológica em geral, e também quanto à necessidade de implementação de um 

programa de gerenciamento de rejeitos da instalação. Os resultados das análises das 

amostras de pó preto aqui obtidos confirmaram a existência de uma correlação entre o 

teor de 210Pb e parâmetros químicos. 

A priori, isso viabiliza a utilização da referida correlação, para fins de avaliação 

preliminar dos níveis de concentração de 210Pb. Por outro lado, dadas as restrições 

geográficas, é recomendável uma análise mais abrangente em nível nacional, de modo a 

melhor investigar a correlação ora estudada, a qual serviria de referência para a indústria 

brasileira de produção e processamento de gás natural. 
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ABSTRACT 

 

 

In the last decades, the occurrence of solid residual deposits, known as black 

powder, in natural-gas pipelines, gathering systems and compression equipments from 

gas industries has raised increasing regulatory concerns in terms of radiological 

protection. Concerns are also raised about the waste disposal and management of the 

radioactive residues eventually produced. Recent projections indicate a significant 

increase in the production of natural-gas and its products, due to a growing commercial 

demand, which leads to the production of huger amounts of residues. Thus, more 

information is needed in order to allow a preliminary evaluation of the radiological 

profile of this type of industry. 

In black powder residues, the most prevalent radioisotope is 210Pb. The present 

work aimed to investigate the correlation between the chemical composition of the 

residue and the concentration of 210Pb, in black powder samples collected at Bacia de 

Campos, in the State of Rio de Janeiro, Brazil. The main objective was to generate 

information to regulatory authorities, to the National Commission of Nuclear Energy 

(CNEN) and to companies that produce natural-gas, such as PETROBRAS. Based on 

the information, the gas producing companies could elaborate radiological protection 

guidelines, and also decide about the need for implementation of a waste management 

program at the installation. The samples of black powder analyzed at the present work 

have confirmed the existence of such correlation between the concentration of 210Pb and  

chemical parameters. 

In principle, the present results make the use of such correlation feasible for 

preliminary evaluations of the 210Pb levels in natural-gas installations. On the other 

hand, given the geographic limitations, a broader study is recommended, in order to 

evaluate the investigated correlation, which could be used as a guiding tool for the 

Brazilian industry of production and processing of natural-gas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

Na exploração e produção do petróleo e gás natural, os chamados TENORMS 

(Tecnologically Enhanced Natural Occurring Radioactive Materials) ocorrem como 

resultado da mobilização dos radionuclídeos presentes nas rochas que constituem o 

reservatório petrolífero, depositando-se ao longo de toda a instalação. A formação, 

assim como a quantidade e distribuição de tais depósitos, depende de vários fatores 

físico-químicos, podendo apresentar-se como incrustações facilmente removíveis ou 

não (GRAY, 1997). 

Normalmente, os radionuclídeos mobilizados − e que constituem as incrustações 

− são aqueles provenientes das séries do 238U e do 232Th, eventualmente presentes nas 

formações rochosas, como por exemplo, o 226Ra e o 228Ra. O primeiro sofre decaimento 

radioativo, originando o 222Rn. Este, por ser extremamente móvel, difunde-se ao longo 

do sistema de suprimento de gás natural, acarretando a formação de depósitos de 210Pb, 

que é seu produto de decaimento de meia-vida longa, nos vasos e linhas de transporte 

(EDMONSON, 1997). 

Os contaminantes radioativos do gás natural são conhecidos desde o início do 

século XX (SATTERLY, 1918). Entretanto, foi a partir de 1971 que se comprovou o 

processo de concentração da radioatividade associado à presença de 222Rn, e a 

conseqüente possibilidade de danos à saúde dos trabalhadores, principalmente os do 

setor de manutenção (GRAY, 1990). 

À medida que resultados de atividades acima da radiação de fundo (background) 

apresentavam-se com maior freqüência, a contaminação radioativa tornou-se objeto de 

preocupação, tanto em relação ao ambiente de trabalho da indústria de petróleo e gás, 

quanto à problemática inerente ao tratamento e estocagem do material contaminado. 

Esse quadro acarretou a publicação de diversos trabalhos abordando a origem, 

composição, distribuição, tratamento, dissolução, monitoração e estocagem do material, 

bem como a prevenção de possíveis riscos à saúde (BJORNSTAD, 1999). 

Atualmente, a produção de gás natural vem ocorrendo em escala cada vez maior, 

em função da crescente demanda do mercado em nível mundial. Esta tendência é 

suportada por fatores que conferem a esse tipo de combustível fóssil uma condição de 

vantagem em relação aos demais combustíveis. 
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As vantagens incluem a existência de mananciais de larga extensão, distribuídos 

ao longo da superfície do planeta, a viabilidade e estabilidade mercadológica do gás 

natural, praticando preços estáveis e competitivos, além da disponibilidade de uma 

infra-estrutura de produção e processamento bem estabelecida e operacional.   

Ao mesmo tempo, a produção de gás natural vai ao encontro da tendência 

mundial em se minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, principalmente os gases-

estufa, uma vez que a produção dos demais combustíveis fósseis corresponde a níveis 

comparativamente mais elevados de emissão de poluentes. 

Em função dessa conjuntura, projeções recentes do Annual Energy Outlook 

(1999) indicam um incremento de aproximadamente 50% na produção de gás natural 

até 2020, o que significa envolvimento de uma força de trabalho também crescente 

nesse tipo de atividade. Conseqüentemente, aumentará o número de indivíduos 

potencialmente expostos aos riscos ocupacionais inerentes à produção de gás natural, 

inclusive os de origem radiológica, dentre os quais os relacionados à exposição do 

trabalhador à incorporação de 210Pb, configurando-se assim um risco radiológico 

potencial relevante. 

Sob esse prisma, vêm sendo desenvolvidas pesquisas sistemáticas para a 

determinação da concentração de atividade de 210Pb, bem como, em caráter eventual, de 

seu precursor, o 222Rn, e de outros filhos com meia-vida mais longa, tais como 210Po e 
210Bi. Dessa forma, poderão ser estabelecidas as bases específicas de ocorrência dos 

riscos radiológicos potenciais associados às práticas dentro do ciclo de produção e 

processamento de gás natural, as quais possam significar exposição aos referidos 

radioelementos. 

Entretanto, na literatura brasileira não são encontrados registros analíticos 

contínuos de 210Pb que tenham como objetivo o mencionado acima. Isso significa que, 

no âmbito do parque de produção nacional de gás natural, o risco radiológico potencial 

associado a essas práticas é desconhecido, ou mesmo reputado como irrelevante. Tal 

postura é contraditória com a adotada em outros países nos quais existe um programa de 

avaliação contínua desses riscos ocupacionais (BJORNSTAD, 1999; BLAND, 1996; 

DRUMMOND, 1990; GESSELL, 1975; GRAY, 1990; 1993; SMITH, 1987; 

SUMMERLIN, 1986). 

No estudo realizado por MATTA (2001), foram avaliadas e propostas ações que 

levassem à redução das doses ocupacionais nas operações onshore e offshore na Bacia 

de Campos, excluindo-se, entretanto, os segmentos relativos ao gás natural.  
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Somente recentemente, FERREIRA (2003) analisou a viabilidade das técnicas 

de espectrometria gama e contagem beta na determinação de 210Pb em amostras de 

resíduos de linhas de gás, de forma a obter uma projeção inicial da estratégia a ser 

adotada na aquisição de informações relacionadas à tomada de medidas de proteção 

radiológica ocupacional.  

Porém, a disponibilização de um sistema de análise por espectrometria gama 

implica em altos custos e em condições operacionais restritas. Além disso, a demanda 

por este tipo de análise cresce à medida que o mercado do gás natural se expande e um 

número maior de trabalhadores é exposto. Isso acarreta um grau maior de dificuldade na 

obtenção de dados que possam ser utilizados em uma avaliação do risco radiológico. 

Por isso, seria desejável a viabilização de uma técnica analítica mais acessível para a 

determinação de 210Pb em resíduos de gás, que não fosse objeto de limitações 

econômicas e operacionais, permitindo assim um maior fluxo desse tipo de informação. 

No estudo realizado por CRUZ (2002), verificou-se a correlação existente entre 

a composição química e o teor de rádio em borras e incrustações oriundas da Bacia de 

Campos. Adotando-se, portanto, o mesmo princípio lógico, é factível a verificação da 

ocorrência de uma correlação similar entre as incrustações em linhas de gás e o teor de 

210Pb. 

Logo, o objetivo do presente trabalho é a verificação da viabilidade de uma 

técnica analítica indireta para a detecção primária da presença de 210Pb em resíduos de 

linhas de gás, através da sua análise quantitativa e que, em caso afirmativo, serviria 

como indicativo da necessidade de determinação do 210Pb. O intuito é fornecer subsídios 

às autoridades regulatórias tais como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (FEEMA), bem como às empresas produtoras de petróleo, como a 

PETROBRAS, para a elaboração de uma diretriz relativa à proteção radiológica e 

disposição dos resíduos. 
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1.1- OBJETIVOS 

 

1.1.1- OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar a relação entre a composição química das incrustações presentes em linhas 

de gás e o teor de 210Pb, visando a orientar ações futuras de proteção radiológica e 

de gerência de rejeitos. 

 

1.1.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar a composição dos depósitos presentes nas instalações brasileiras de gás 

natural, através da identificação e quantificação dos compostos e elementos 

presentes; 

• Identificar quais dos compostos existentes nos depósitos estão associados ao 210Pb. 

 

 



CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1- FORMAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

Existe consenso de que a origem do petróleo é biológica e que a matéria 

orgânica que o originou foi depositada em um ambiente sedimentar (MASON, 1971). 

De acordo com o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da USP (CEPA/USP), o 

petróleo é um combustível de origem fóssil, originado de restos de vida aquática animal, 

acumulados no fundo de oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo, a 

temperatura e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar 

transformaram-no em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de 

petróleo, as quais são encontradas nos poros ou fraturas das rochas. 

O petróleo é encontrado nas bacias sedimentares, depressões na superfície da 

terra que foram, ao longo de milhões de anos, preenchidas pelas rochas sedimentares, e 

que cobrem vasta área do território brasileiro, em terra e no mar. 

A ocorrência de mananciais ou lençóis de petróleo depende das características e 

do arranjo das rochas sedimentares no subsolo das bacias. Assim, é preciso que existam 

rochas geradoras que contenham a matéria-prima, a qual se transforma em petróleo, 

bem como rochas reservatórios que possuam espaços vazios – chamados poros – 

capazes de armazenar o petróleo. 

O petróleo ocorre geralmente associado a lençóis de gás natural e água de 

formação, estando assim submetido a grandes pressões, de modo que a perfuração de 

um poço faz com que essas duas frações adicionais sejam impulsionadas pela ação da 

pressão natural do reservatório. Em caso contrário, torna-se necessária a injeção de água 

no interior do poço para que a produção ocorra. 

Segundo Boletim Técnico da PETROBRAS (2000), durante a produção de 

petróleo em sistemas que operam com recuperação secundária, é comum a co-produção 

de parte da água empregada no processo de injeção. Tal água – denominada água de 

produção, composta pela junção da água de formação e a água do mar injetada no poço 

– freqüentemente contém altos teores de sais e uma mistura complexa de compostos 

orgânicos e inorgânicos, cuja composição varia durante a vida útil do campo petrolífero, 

e cujo volume tende a crescer à medida que o campo envelhece. 

 17



Os componentes da água de produção incluem minerais oriundos da formação 

produtora, constituintes oleosos dispersos, produtos químicos empregados durante o 

processo de produção, sólidos e gases dissolvidos. Parte desses compostos é bastante 

resistente aos processos de tratamento convencionais. Diferentes fatores podem 

influenciar na quantidade de óleo presente nas águas de produção. Dentre tais fatores 

destacam-se a composição do óleo, o pH, a salinidade, a temperatura, a razão óleo/água 

e o tipo e a quantidade de produtos químicos adicionados durante o processo de 

produção (DOE, 1999). 

O óleo bruto é formado pela combinação de moléculas de carbono e de 

hidrogênio, ou seja, é um composto de hidrocarbonetos resultante da ação do calor e da 

pressão sobre a matéria orgânica, provocada pela superposição de camadas geológicas. 

No óleo cru estão presentes – além de um grande número de hidrocarbonetos – 

enxofre, nitrogênio e oxigênio, em quantidades discretas, porém relevantes. Muitos 

elementos metálicos são encontrados no óleo cru, inclusive a maioria daqueles 

encontrados na água do mar, como vanádio e níquel. O óleo cru pode também conter 

pequenas quantidades de restos de material orgânico, como fragmentos de esqueletos 

silicosos, madeira, esporos, resina, carvão e vários outros remanescentes de vida 

pretérita (DOE, 1999). 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos de baixo peso 

molecular. Embora gasoso nas condições superficiais de temperatura e pressão, ele pode 

ocorrer tanto como gás livre quanto dissolvido em óleo cru ou na água de formação, nas 

condições de temperatura e pressão do reservatório (DOE, 1999). 

O principal constituinte do gás natural é o metano, embora possua quantidades 

menores de outros hidrocarbonetos, como o etano, vários isômeros do propano, butano e 

pentano, além de quantidades-traço de hidrocarbonetos mais pesados. Também podem 

estar presentes em proporções variáveis certos gases inorgânicos, como o dióxido de 

carbono, hélio, gás sulfídrico, nitrogênio e vapor d’água. A ocorrência e proporção 

desses elementos dependem fundamentalmente da localização do reservatório, se em 

terra ou no mar, da condição de associado ou não, do tipo de matéria orgânica ou 

mistura da qual ele se originou, da geologia do solo e do tipo de rocha na qual se 

encontra o reservatório (DOE, 1999). 
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2.2- PROCESSAMENTO DO GÁS NATURAL 

 

Segundo o CEPA/USP, a exploração é a etapa inicial do processamento do gás 

natural. Consiste em duas fases: a pesquisa, quando é feito o reconhecimento e o estudo 

das estruturas propícias ao acúmulo de petróleo e/ou gás natural, e a perfuração do poço, 

para comprovar a existência de tais produtos em nível comercial. 

Ao ser produzido, o gás deve passar inicialmente por vasos separadores, que são 

equipamentos projetados para retirar a água, os hidrocarbonetos que estiverem em 

estado líquido e as partículas sólidas. Em seguida, se estiver contaminado por 

compostos de enxofre, o gás é enviado para unidades de dessulfurização, onde esses 

contaminantes serão removidos. Após esta etapa, uma parte do gás é utilizada no 

próprio sistema de produção, em processos conhecidos como re-injeção, com a 

finalidade de aumentar a recuperação de petróleo do reservatório. O restante do gás é 

enviado para o processamento, que é a separação de seus componentes em produtos 

especificados e prontos para utilização. 

A produção do gás natural pode ocorrer em regiões distantes dos centros de 

consumo e, muitas vezes, de difícil acesso. Por esse motivo, tanto a produção como o 

transporte normalmente são atividades críticas do sistema. Em plataformas marítimas, 

por exemplo, o gás deve ser desidratado antes de ser enviado para terra, para evitar a 

formação de hidratos, compostos sólidos que podem obstruir os gasodutos. Outra 

situação que pode ocorrer é a re-injeção do gás para armazenamento no reservatório, se 

não houver consumo para o mesmo. 

O gás segue então para unidades industriais, nas quais ele será desidratado e 

fracionado, gerando as seguintes correntes: metano e etano; propano e butano; e um 

produto na faixa da gasolina, denominado gasolina natural. No estado gasoso, o 

transporte do gás natural é feito por meio de dutos ou, em casos muito específicos, em 

cilindros de alta pressão. No estado líquido, pode ser transportado por meio de navios, 

barcaças e caminhões criogênicos, sendo o volume reduzido em cerca de 600 vezes, 

facilitando o armazenamento. Neste caso, para ser utilizado, o gás deve ser revaporizado 

em equipamentos apropriados. 

A distribuição é a etapa final do sistema, quando o gás chega ao consumidor. 

Nessa fase, o gás já deve estar atendendo a padrões rígidos de especificação, 

praticamente isento de contaminantes, para que não cause problemas aos equipamentos 

nos quais será utilizado, como combustível ou matéria-prima. 
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2.3- GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

De acordo com o Relatório de Gestão da PETROBRAS (2002), tanto a 

substituição de alguns tipos de óleos combustíveis por gás natural quanto a substituição 

do Gás Liqüefeito do Petróleo (GLP) têm contribuído bastante para o aumento do uso 

do gás natural no segmento industrial. Todas essas atividades demandam a formação de 

novos profissionais e geram a oportunidade de novas empresas especializarem-se para 

formar uma base técnica que suporte o amadurecimento da indústria de gás natural. 

Em outubro de 2002, a oferta doméstica de gás natural atingiu 27,2 milhões de 

m³ por dia. A obtenção de um volume dessa ordem foi viabilizada tanto pela redução 

em mais de 40% do volume de gás não aproveitado quanto pelo incremento de produção 

em cerca de 10%. O volume de gás nacional, quando somado aos 10,8 milhões de m³ 

por dia importados da Bolívia, possibilitou a oferta de 38 milhões de m³ por dia. Desse 

total, o volume de vendas de gás natural para o mercado brasileiro totalizou 26,06 

milhões de m³ por dia, o que representa um crescimento de 15,5% em relação a outubro 

de 2001. O restante do gás natural ofertado foi consumido nas refinarias da 

PETROBRAS, nas atividades internas de exploração e produção, e liquefeito nas 

unidades de processamento de gás. 

A PETROBRAS participa em 17 empresas estaduais de distribuição de gás 

natural. Além disso, mantém e opera uma extensa rede de gasodutos, com cerca de 

4.900 km, os quais estão sendo ampliados em mais 1.600 km, para atender à crescente 

demanda, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. 

O gasoduto Bolívia–Brasil, com 3.150 km, é operado no território boliviano pela 

TGTB (Transportadora Gas TransBoliviano S.A.) e, em território nacional, pela 

TBGBB (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia–Brasil S.A.). Tal gasoduto 

abastece os mercados de gás das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e interliga-se aos 

gasodutos oriundos das bacias de Santos e Campos, que ofertam gás nacional. 

A capacidade de transporte do gasoduto Bolívia–Brasil está sendo ampliada de 

17 para 30 milhões de m³ por dia, em função de contratos assinados. Devido ao 

interesse das indústrias no uso do gás natural como combustível, a PETROBRAS 

pretende expandir sua malha de dutos nas regiões Nordeste e Sudeste. No Sudeste, está 

sendo estudada a construção de cerca de 1.000 km de dutos; já para o Nordeste, a 

previsão é de 600 km de novos dutos, o que poderá representar investimentos da ordem 

de 1 bilhão de dólares americanos nos próximos três anos. 
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2.4- RADIONUCLÍDEOS NATURAIS 

 

Toda a matéria existente no universo é constituída por átomos, que resultam de 

diferentes arranjos entre prótons, nêutrons e elétrons. Em função desses arranjos, os 

átomos adquirem propriedades físico-químicas bem definidas, que permitem identificar 

cada um deles como um elemento químico (TAUHATA, 2002). 

A instabilidade dos átomos está associada a um excesso de energia presente em 

seus núcleos, o qual tende a ser liberado sob a forma de radiação. Os átomos cujos 

núcleos têm a propriedade de emitir radiação ionizante são conhecidos como 

“radioativos” (TAUHATA, 2002). 

No processo de estabilização – denominado decaimento – o átomo libera o 

excesso de energia através da emissão de radiação eletromagnética ou de partículas 

ejetadas do núcleo do átomo. O evento da liberação de partículas altera as propriedades 

químicas do átomo e promove a transmutação de um elemento em outro, à medida que 

ocorre um rearranjo do núcleo atômico. Ao mesmo tempo, particulada ou não, a 

emissão radioativa apresenta a propriedade de interagir com o substrato circundante, 

promovendo ionizações diretas e indiretas e alterando em maior ou menor grau a 

estrutura desse material (TAUHATA, 2002). 

A radioatividade é, assim, um processo natural, através do qual átomos instáveis 

evoluem em busca de configurações mais estáveis. Nosso planeta e sua atmosfera 

contêm muitas espécies radioativas distintas, de ocorrência natural, bem como algumas 

outras de origem antropogênica. 

Esses elementos radioativos naturais estão disseminados pela superfície do 

planeta e abaixo da mesma, de forma que se pode afirmar que, virtualmente, tudo, vivo 

ou inanimado, contém materiais radioativos de ocorrência natural, geralmente referidos 

pelo acrônimo NORM. 

Na história da humanidade, o conhecimento da existência da radioatividade é 

recente, datando dos últimos anos do século XIX. As espécies radioativas de ocorrência 

natural – ou radionuclídeos naturais – incluem as duas séries radioativas encabeçadas 

por um isótopo de urânio ou tório, e finalizadas com um isótopo estável de chumbo. Os 

membros dessas séries radioativas encontram-se envolvidos em processos de 

transmutação, durante os quais são formados elementos de características físico-

químicas completamente diferentes, resultando em comportamentos distintos no 

ambiente. As Figuras 2.1 e 2.2 ilustram as séries de decaimento do 238U e 232Th. 
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Figura 2.1: Série de decaimento do 238U 

 

 

Figura 2.2: Série de decaimento do 232Th 
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2.4.1- RADIONUCLÍDEOS NATURAIS NAS ROCHAS SEDIMENTARES 

 

A crosta terrestre é constituída de rochas, isto é, agregados naturais de um ou 

mais minerais. As rochas vêm sendo continuamente destruídas, seja pelo intemperismo 

ou pela erosão, ou pela conjugação de ambos os processos. Os produtos resultantes da 

destruição das rochas são transportados pela água, gelo e vento, os quais circulam 

incessantemente pela superfície terrestre, acionados pelo calor solar e pela gravidade. 

Cessada a energia transportadora, os produtos são depositados nas regiões mais baixas 

da crosta, podendo formar pacotes rochosos de milhares de metros de espessura, 

constituindo as rochas sedimentares (AMARAL, 1985). 

Na crosta terrestre, os radionuclídeos naturais são provenientes, principalmente, 

das séries de decaimento do 238U (T1/2 = 4,5x109 anos) e do 232Th (T1/2 = 1,4x1010 anos). 

Conseqüentemente, tais elementos também são encontrados em pequenas quantidades 

nas rochas sedimentares geradoras das jazidas de petróleo (EDMONSON, 1997). 

As rochas sedimentares são compostas, basicamente, por arenitos e rochas 

calcáreas, originários de diversos sistemas geológicos. Os maiores níveis de U e Th em 

rochas sedimentares são encontrados em argilas xistosas. Os altos níveis de urânio em 

argilas xistosas negras devem-se, provavelmente, ao grande conteúdo orgânico o qual 

pode tanto complexar o urânio quanto reduzir os íons uranila de águas salgadas para 

óxido de urânio, incorporando o elemento. Em arenitos, o urânio difunde-se através dos 

grãos de quartzo. Em rochas calcáreas, os íons de urânio deslocam íons de cálcio dentro 

da estrutura cristalina do carbonato de cálcio, concentrando-se nas mesmas. Em relação 

aos calcáreos, tanto o Th quanto o K não penetram facilmente na estrutura cristalina do 

carbonato, sendo, por isso, encontrados principalmente na argila e em frações de 

minérios pesados (SMITH, 1987). 

 

2.4.2- MOBILIZAÇÃO ROCHA SEDIMENTAR / PETRÓLEO 

 

Como mencionado anteriormente, os hidrocarbonetos são formados por quebra 

térmica da matéria orgânica aprisionada nas rochas sedimentares geradoras. Com o 

aumento da sedimentação, a temperatura da rocha geradora aumenta e, depois de um 

determinado tempo, a uma determinada temperatura e maturidade, a matéria orgânica é 

transformada gradualmente em óleo e gás. 
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Depois da expulsão da rocha geradora, o óleo e o gás migram para um 

reservatório, onde são retidos. O processo de migração não é completamente 

compreendido, mas é suposto que acontece ao longo de falhas e fraturas secundárias 

dentro da sucessão da rocha, denominada rocha carreadora. Como os hidrocarbonetos 

são mais leves do que a água, geralmente migram em um sentido ascendente ou 

lateralmente, para pontos de pressão mais baixa. 

Um reservatório de óleo/gás é uma formação de rocha sedimentar porosa, 

vedada com uma camada de rocha capeadora ou selante, através da qual o gás e os 

líquidos não podem migrar. A forma de um reservatório tem de permitir a retenção do 

gás ou óleo, e a rocha capeadora é essencial para impedir a migração ascendente. 

Devido à ação de forças capilares, uma determinada quantidade da água intersticial não 

é deslocada dos poros, em função da retenção dos hidrocarbonetos. A Figura 2.3 mostra 

o esquema de uma acumulação petrolífera (FERREIRA, 1989). 

 

 
Figura 2.3 - Acumulação petrolífera 

 

Dependendo da concentração inicial de 238U e 232Th nas rochas geradoras, os 

membros dessas séries podem tornar-se contaminantes de relevância radiológica. Como 

o sistema óleo/gás pode migrar, os radionuclídeos naturais tendem a ser levados pelo 

fluxo ascendente. Os radionuclídeos naturais também podem ser transportados pela 

água intersticial e, em parte, co-produzidos, tanto com o óleo/gás, como na água de 

produção. 
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Durante o craqueamento térmico, o urânio e o tório geralmente permanecem 

com a matéria orgânica residual e, conseqüentemente, não são carreados com os 

hidrocarbonetos produzidos. 

Sob determinadas condições físico-químicas estabelecidas em grandes 

profundidades, a água de formação natural pode carrear os cátions presentes nas rochas 

sedimentares ao redor do reservatório. Dentre esses cátions podem estar incluídos 

radionuclídeos naturais, principalmente 226Ra e 228Ra, com seus descendentes – todos 

oriundos do decaimento radioativo do 238U e 232Th – devido à alta solubilidade em água. 

Podem também estar incluídos diversos outros cátions, tais como cálcio, estrôncio e 

bário, bem como os ânions sulfato e carbonato (WHITE, 2001), os quais são 

transportados em última instância para o reservatório, quando o deslocamento 

gravitacional dessa fase acontece. 

O teor de rádio no petróleo é dependente do teor de urânio presente na rocha 

carreadora, do teor de rádio lixiviado, do tempo de transporte relativo ao tempo de 

meia-vida do 226Ra (T1/2 = 1.600 anos) e da eficiência do transporte. 

Com uma visão na escala geológica de tempo dos processos descritos até aqui, o 

aumento das concentrações de 226Ra em água intersticial será causado, provavelmente, 

pela radioatividade natural presente nos materiais que compõem o reservatório 

(JONKERS, 1997). 

O 222Rn é um gás radioativo de ocorrência natural, altamente móvel e 

quimicamente inerte. Ao formar-se pelo decaimento do 226Ra, o 222Rn pode seguir dois 

caminhos distintos: migrar aleatoriamente sem ser capturado, sendo removido por 

interações físicas com o meio, ou se dissolver na água local. Ao migrar dessa forma por 

rochas e solos, o 222Rn é liberado juntamente com o gás natural na cabeça do poço 

(GRAY, 1993). 

Inicialmente em um lençol, a água de formação encontra-se numa condição de 

equilíbrio com o ambiente vicinal. Entretanto, o equilíbrio é perturbado quando ela é 

trazida à superfície. Nessa etapa, inicia-se o processo de deposição de minerais 

inorgânicos no interior da linha de produção na qual a água de formação esteja sendo 

submetida a tratamento ou sendo transportada. 

Esses depósitos podem ocorrer na forma de lamas, desde incrustações facilmente 

removíveis até incrustações muito duras, insolúveis em ácidos e de difícil remoção. De 

acordo com a literatura, podem apresentar composições e porosidades variáveis, assim 

como densidade na ordem de 1,6 a 2,6 g/cm3 (SMITH, 1995). 
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2.5- MECANISMO DE TRANSPORTE DOS RADIONUCLÍDEOS NATURAIS 

 

2.5.1- TRANSPORTE DO 222Rn 

 

Ainda no reservatório, ou a partir das incrustações radioativas presentes na 

instalação, o 226Ra, oriundo do decaimento do 238U, produz o 222Rn; já o 228Ra, 

pertencente à série do 232Th, produz o 220Rn. Como o 220Rn possui meia-vida muito 

curta, tal radionuclídeo torna-se pouco significativo em relação ao 222Rn, não sendo, 

portanto, considerado na maioria dos casos (GRAY, 1990). 

No início da extração do petróleo, a maior parte do 222Rn é gerada no 

reservatório e transportada pelos fluidos. Porém, à medida que a pressão natural no 

interior da formação petrolífera diminui, e a produção da água de formação, juntamente 

com o óleo e o gás, aumenta, a maior parte do 222Rn provém dos diversos depósitos 

localizados no sistema de produção, a partir da região próxima ao poço e ao longo do 

sistema de transporte (PORSTENDORFER, 2001). 

Durante a extração do petróleo, sempre que as três fases acima mencionadas 

coexistirem, a maior parte do radônio será transportada preferencialmente pela fase 

condensada; uma fração menor, pela fase óleo e uma fração menor ainda, pela fase água 

(BJORNSTAD, 1999). 

Foi relatada a tendência da concentração do radônio nos fluidos do etano e 

propano na usina de tratamento de fases. Justifica-se essa tendência pela similaridade do 

ponto de ebulição entre os três compostos, assumido o do 222Rn como o valor central. 

Dessa forma, o 222Rn irá concentrar-se nas referidas frações durante o processo de 

fracionamento térmico (GESELL, 1975), principalmente no fluxo de destilação do 

propileno. Como era de se esperar, portanto, o radônio tem recuperação mais eficiente 

em usinas que objetivam a obtenção de teores maiores de etano (GRAY, 1993). 

 

2.5.2- TRANSPORTE DO 210Pb 

 

Na indústria do gás natural, em geral, a incrustação constitui-se de um depósito 

de particulados úmidos ou secos, podendo, à medida que o 222Rn decai sucessivamente 

durante o seu transporte, formar átomos precipitados de 210Pb. Em decorrência da alta 

reatividade, o 210Pb pode participar de várias reações químicas. 
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Na presença de água, o 210Pb pode-se agregar a partículas dispersas e a colóides, 

estando sujeito a reações químicas, eventualmente sendo oxidado a 210Pb2+. Esses íons 

de chumbo podem, por sua vez, ser capturados ao longo do fluxo por reações de troca 

iônica ou então ligar-se eletrostaticamente a superfícies durante a diminuição de 

temperatura e pressão, segundo a reação: 

 
210Pb2+ + H2S ⇔ 210PbS + 2H+ 

 
Ainda em presença de água, o 210Pb pode participar de uma co-reação que ocorre 

simultaneamente ao processo normal de corrosão do aço e que pode ser escrita em sua 

forma simplificada como: 

 
Fe0 + 210Pb2+ ⇔  Fe2+ + 210Pb0 

 
Na presença de óleo, os átomos de 210Pb podem-se agregar a partículas 

dispersas; entretanto, existe a possibilidade de formarem compostos organometálicos.  

Nesse caso, obtém-se um composto de chumbo totalmente solúvel no óleo e que 

acompanha o fluxo. Finalmente, podem ser formados compostos organometálicos 

voláteis de 210Pb, os quais podem-se dissolver parcialmente na fase gasosa. 

Na presença de gás, o 210Pb formado pelo decaimento do 222Rn pode-se agregar a 

partículas e ser, eventualmente, carreado por elas. Em conseqüência, um percentual 

dessas partículas irá depositar-se na superfície interna do sistema de transporte, 

formando, nesse caso, um depósito muito fino e relativamente estável. O chumbo desse 

depósito pode, com o tempo, converter-se em outros compostos de chumbo (chumbo 

elementar, PbS etc.), em função da umidade do gás em presença de CO2, H2S e demais 

compostos presentes (BJORNSTAD, 1999). A Figura 2.4 apresenta o mecanismo de 

transporte dos radionuclídeos naturais no petróleo (TISSOT, 1984). 

 

2.6- MECANISMO DE DEPOSIÇÃO DO 210Pb 

 

A corrosão do ferro em uma solução aquosa é um processo eletroquímico de 

dissolução, descrito como: 

 

Fe0  ⇔  Fe2+ + 2e- 
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Figura 2.4: Mecanismo de transporte dos radionuclídeos naturais  

(A: 238U imóvel;B: subsérie 226Ra; C: subsérie 222Rn; D: subsérie 210Pb e E: subsérie 210Po) 

 

Uma vez em solução, o ferro pode ser oxidado pela água, formando goetita 

(FeOOH) ou hematita (Fe2O3): 

 

Fe2+ + 2H2O  ⇔ FeOOH + 3H+ + e- 

 

2Fe2+ + 3H2O  ⇔ Fe2O3 + 6H+ + 2e- 
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Em um ambiente aquoso redutor, como no caso de um sistema de gás natural, os 

elétrons livres reagem com os H+, regenerando o gás hidrogênio: 

 
2H+ + 2e-  ⇔  H2 ↑ 

 
Entretanto, se há chumbo dissolvido (Pb2+) no sistema, pode ter lugar uma 

reação de competição: 

 
Pb2+ + 2e-  ⇔  Pb0 ↓ 

 
O estudo de partes de aço do equipamento de produção de gás, cobertas por 

incrustações, indica a possibilidade de o mecanismo de corrosão ser o responsável pela 

deposição de chumbo metálico, em função da umidade e outros compostos presentes no 

gás natural. Nesse caso, o ferro é dissolvido localizadamente, provocando a corrosão do 

aço (HARTOG, 1998). 

Uma vez dissolvido, o ferro produz goetita e/ou hematita, formando sítios de 

oxidação na superfície do aço. Nesses sítios de oxidação pode haver deposição por 

precipitação de chumbo metálico. A natureza porosa do sítio de oxidação garante o 

suprimento contínuo de água em contato com o aço, aumentando cada vez mais a 

dissolução do ferro. 

O transporte de elétrons através da camada de óxido permite o crescimento 

constante do sítio de oxidação mais interno para fora da superfície interna do 

equipamento. 

Alternativamente, a corrosão uniforme ao longo de toda a extensão de um duto 

de aço pode induzir um fluxo constante de elétrons para um determinado ponto, de 

forma a concentrar a precipitação de chumbo metálico em uma área bem restrita, isto é, 

em um dado ponto (HARTOG, 2002). 

A médio ou longo prazo, entretanto, ocorrerá incremento dos produtos de 

decaimento do 210Bi e do 210Po. Se o tempo de permanência do 210Pb for suficientemente 

grande, a tendência é que seus filhos se acumulem, atingindo um equilíbrio radioativo 

(BJORNSTAD, 1999). 

Embora, em geral, muito finos, o acúmulo dos depósitos – denominados 

comumente como “pó preto” − pode se constituir em problema operacional nas linhas 

de gás. Adicionalmente, operações de manutenção de linhas ativas, bem como de 

gerenciamento de rejeitos, implica em risco radiológico potencial ocupacional ligado à 

incorporação de 210Pb por inalação (DRUMMOND, 1990). 
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2.7- SÍTIO DE DEPOSIÇÃO DO 210Pb 

 

Apenas um número limitado de trabalhos menciona a contaminação por 210Pb e 

filhos na indústria de produção de petróleo. Os raros trabalhos indicam como sendo os 

principais sítios de deposição de 210Pb e filhos os condutos de transporte de gás, as 

instalações de condensado – tais como fracionadores, condensadores, bombas, tanques 

de estocagem e reservatório de rejeitos – e também as unidades de filtração para o gás 

seco (BJORNSTAD, 1999). Os pontos nas instalações de produção e tratamento, nos 

quais as incrustações/borras têm sido encontradas, estão indicados pelo Trifólio na 

Figura 2.5 (SHELL, 1993). 
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Figura 2.5: Unidade de processamento de gás natural 

 

As incrustações formar-se-ão preferencialmente em pontos nos quais gradientes 

severos – de temperatura, pressão, concentrações, fluxo, velocidade, entre outros – 

estiverem presentes, e em pontos com fluxo turbulento, tais como flanges, válvulas, 

bombas, curvas, tubulação próxima ao poço e cabeça do poço (JONKERS, 1997). 

Freqüentemente invisíveis a olho nu, tais depósitos contêm basicamente radônio e seus 

produtos de decaimento (GRAY, 1993). 
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Os depósitos também são encontrados a jusante da instalação − transporte de 

produção, filtros, válvulas, saída da água de celas de flotação, poços de produção de 

água de disposição/injeção, descargas no mar − e equipamentos associados (JONKERS, 

1997). 

Os sítios mais prováveis de ocorrência dessas películas são as cabeças de poços 

de gás, dutos de transporte, unidades de tratamento de gás, bombas, além da região 

interna de usinas de processamento de gás natural e de outras instalações que processem 

hidrocarbonetos leves (GRAY, 1993). 

A composição de uma borra é muito variável, podendo conter argila fina, areia, 

silte e óxido de ferro. As borras são formadas principalmente em equipamentos com 

grande volume operacional, tais como tanques de armazenamento, vasos de separação e 

desidratação e instalações de distribuição. Em tais casos, o depósito ocorre devido 

principalmente ao tempo de permanência nos tanques e vasos, sendo a concentração de 

atividade da borra comparável à das incrustações (JONKERS, 1997). 

Os produtos de decaimento do radônio com meia-vida longa – 210Pb, 210Bi e 
210Po – também podem estar presentes como contaminantes nas borras. Nesse caso, 

pode haver a fixação desses contaminantes a partículas de poeira e a aerossóis, 

tornando-se parte constituinte da borra. Os conjuntos de filtros em linhas de gás 

removem os produtos de decaimento do radônio do gás juntamente com outros 

particulados e, portanto, podem estar sujeitos a um nível significativo de contaminação 

radioativa (GRAY, 1993). 

 

2.8- MÉTODOS DE DETECÇÃO DOS DEPÓSITOS 

 

O 210Pb emite duas partículas beta de 15 keV (81%) e 61 keV (19%), e um fóton 

de radiação gama de 46,5 keV (4,05%). O 210Bi é emissor beta puro, cuja energia é 1161 

keV (99%). Já o 210Po é emissor alfa, cuja energia é 5305 keV (99%). 

A radiação gama do 210Pb pode ser detectada através da utilização de um 

detector de cintilação, tal como o NaI (Tl), o qual apresenta caracteristicamente baixa 

resolução de energia e baixa eficiência de detecção, porém suficientes para discriminar 

o fotopico do 210Pb a 46,5 keV, mesmo na presença do 226Ra e filhos, possibilitando 

tanto a análise qualitativa quanto quantitativa. Além do exposto, trata-se de um 

equipamento que pode ser usado in situ, devido à robustez e praticidade. 
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Tal radiação gama também pode ser quantificada por um detector semicondutor 

de germânio que possua uma alta resolução de energia e alta eficiência de detecção nas 

baixas energias. 

A radiação beta do 210Pb – assim como os elétrons Auger resultantes da interação 

da radiação gama com o meio – pode ser detectada por cintilação em meio líquido. Esse 

método apresenta resolução razoável e alta eficiência de detecção, mesmo na presença 

do 226Ra e filhos, podendo detectar tanto as duas partículas betas quanto a emissão 

gama. A radiação beta de alta energia do 210Bi é detectada através da utilização de 

detectores a gás, detectores plásticos ou de cintilação em meio líquido, após a 

purificação química. A radiação alfa do 210Po pode ser detectada através da utilização de 

um detector do tipo barreira de superfície (BJORNSTAD, 1999). 

 

2.9- COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS DEPÓSITOS 

 

A composição química do pó preto inclui, majoritariamente, diversas formas de 

sulfetos e óxidos de ferro. A sua formação pode dar-se por dois mecanismos: químico 

ou microbiano. 

No mecanismo químico, o FeS pode ser facilmente obtido a partir de substâncias 

químicas disponíveis naturalmente no sistema. O H2S reage espontaneamente com o 

ferro na superfície interna da tubulação, formando FeS: 

 

Fe2+ + H2S   ⇔  FeS + 2H+ 

 

Sob condições mais oxidantes, pode ser produzida a pirita (FeS2): 

 

Fe2+ + 2H2S   ⇔  FeS2 + 4H+ 

 

A posterior oxidação do FeS formado, ou a oxidação (corrosão) do ferro da 

tubulação, promoverá a formação de óxidos de ferro. 

Dentre os componentes de ocorrência freqüente no gás natural encontram-se o 

H2S, S, CO2, H2O e N2. Com exceção do nitrogênio, todos formam compostos ácidos 

que favorecem a corrosão. A formação puramente química de FeS é indicada pelas 

presenças de FeS e H2S, sem a identificação de ácidos graxos de cadeia curta. 
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No mecanismo microbiano, os micróbios que promovem a corrosão da tubulação 

podem pertencer a duas famílias: bactérias redutoras de sulfato (BRS) e bactérias 

produtoras de ácido (BPA). 

As BRS consomem sulfatos e produzem gás sulfídrico, que é convertido a FeS 

direta e imediatamente. As BPA consomem nutrientes orgânicos e produzem ácidos 

graxos voláteis de cadeia curta (VFA) e, dependendo do pH do meio, óxidos. A 

fermentação orgânica produz CO2 e H2. Elas consomem VFA como aporte de carbono, 

e produzem ácido acético e dióxido de carbono, além de gás sulfídrico. Logo, essas duas 

comunidades microbianas auxiliam-se mutuamente, e freqüentemente coexistem em 

ambientes favoráveis. Apesar de as bactérias BPA não produzirem componentes do pó 

preto, são indicadores confiáveis das BRS, que produzem indiretamente sulfetos de 

ferro. A indicação mais positiva de ocorrência de mecanismo microbiano é a presença 

de alguns pontos de oxidação na parede da tubulação (BALDWIN, 1998). 

 

2.10- RISCOS POTENCIAIS 

 

Por sua abrangência, a contaminação por TENORM constitui-se em problema 

operacional, já que há prejuízos nos equipamentos envolvidos no processamento. 

Podem ocorrer problemas de gerenciamento de rejeitos radioativos, uma vez que os 

depósitos contaminados por TENORM e demais materiais contaminados, tais como 

dutos e equipamentos, precisam eventualmente ser manipulados como rejeito de nível 

baixo e, segundo essa condição, depostos em sítio apropriado. Pode existir também 

risco potencial à saúde dos indivíduos ocupacionalmente envolvidos (GRAY, 1990). 

Os sistemas de transferência, medição e distribuição de gás natural e GLP são 

projetados para operação com fluidos limpos, ou seja, na ausência de partículas sólidas 

que comprometam os equipamentos em termos operacionais. Os problemas mais usuais 

enfrentados na indústria de processamento de gás, em decorrência da presença de tais 

partículas, são: (a) perda de eficiência de compressão e conseqüentemente do 

aproveitamento do gás; (b) aumento do custo com limpeza de equipamentos e 

acessórios, tais como filtros, placas de orifício, turbinas de medição, bombas e válvulas; 

(c) aumento do custo de manutenção, com reparo ou substituição de 

equipamentos/acessórios, tais como turbinas de medição, válvulas de bloqueio e 

elementos de filtração, por problemas de erosão; (d) investimentos adicionais com 

equipamentos de filtração, tais como depuradores com filtros ciclone;                            
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(e) perda de faturamento, por interrupção do fornecimento de gás aos clientes, devido a 

problemas nas instalações que exigem manutenção corretiva não programada; e (f) 

interferência na calibração de equipamentos de medição e, conseqüentemente, na 

precisão, acarretando erros maiores que 3% e provocando transtornos entre 

fornecedores e consumidores (VILLELA, 2001; FERREIRA, 2000). 

De modo geral, a maior parte dos resíduos de uma instalação contaminada por 

TENORM deve ser processada como rejeito radioativo de baixa atividade, inclusive 

quanto à deposição do material. São recomendados procedimentos de triagem, de forma 

a segregar o rejeito radioativo e minimizar o volume final. Finalmente, a estocagem 

deverá ter lugar em áreas de acesso restrito, sujeitas a levantamentos radiométricos 

periódicos e demais procedimentos de proteção radiológica. O rejeito com TENORM 

deve ser separado do rejeito não radioativo, devendo ser depositado em locais 

previamente licenciados para tal finalidade. 

Ainda não se dispõe de uma solução satisfatória para a deposição desse tipo de 

rejeito, sendo limitadas as opções disponíveis. Todas as soluções disponíveis para a 

deposição de rejeitos contendo TENORM implicam alto custo, de forma que vem sendo 

priorizado o desenvolvimento de novas técnicas para a minimização do volume desse 

tipo de rejeito. Neste último caso, recomenda-se um levantamento radiométrico 

preliminar de forma a se obter um mapeamento dos pontos mais críticos de 

concentração de TENORM nos dutos, a fim de selecionar-se somente os segmentos que 

estejam ultrapassando o limite de isenção para cada contaminante. Tal princípio é 

particularmente vantajoso se levarmos em conta que, em média, somente uma pequena 

fração das incrustações ultrapassa os limites de isenção e que, em função disso, o 

volume final de rejeito radioativo a ser gerenciado será muito menor (GRAY, 1993). 

No decorrer do processamento do gás natural ocorrem oportunidades de 

exposição à radiação, tanto do pessoal de operação quanto de manutenção. O grupo 

potencialmente exposto consiste de trabalhadores nas indústrias de produção, nas usinas 

de processamento, nas indústrias químicas que utilizem gás natural ou seus produtos 

como item de estocagem, e nas indústrias de distribuição e transporte (GESELL, 1975). 

O acúmulo progressivo de incrustações contendo radioatividade em 

equipamentos e dutos pode causar dois riscos potenciais: contaminação interna/externa 

e exposição externa (SMITH, 1987). Esses riscos podem tanto se manifestar em 

condições normais de operação quanto em práticas de manutenção. 
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O risco potencial de contaminação interna e externa ocorre no decorrer das 

operações de manutenção ou limpeza envolvendo o desmonte de equipamentos de 

processamento de gás (GESELL, 1975). 

O risco potencial de exposição externa ocorre próximo aos equipamentos de 

processamento e estocagem do gás natural, uma vez que a emissão gama não será 

totalmente absorvida pelas paredes dos equipamentos (SMITH, 1987). Os maiores 

campos de radiação externa localizam-se na superfície das bombas, podendo variar com 

o projeto (design), o que acarreta diferentes características de fluxo e de blindagem 

(GESELL, 1975). Uma vez que os poderes de penetração das radiações gama emitidas 

pelo 210Pb e sua progenia são baixos, os dutos atenuam significantemente as emissões 

resultantes. Uma vez que não haja contato dos depósitos com o meio exterior, 

considera-se como irrelevante o risco radiológico imediato associado à exposição 

externa (SUMMERLIN, 1985). 

Freqüentemente, a contaminação por TENORM no interior de uma bomba está 

ligada quimicamente à estrutura metálica dessa bomba, não podendo ser removida, a 

não ser por meios mecânicos. Por outro lado, a adoção desses meios pode significar a 

liberação de quantidades significativas de poeira radioativa, capaz de contaminar tanto o 

pessoal envolvido quanto a própria instalação (GRAY, 1993). Dessa forma, sempre que 

as bombas permanecerem fechadas, as emissões betas do 210Pb não constituirão risco 

radiológico. Se, por outro lado, tais bombas forem abertas para reparo, poderá haver a 

disseminação de 210Pb para o meio ambiente. Assim, se as superfícies internas das 

bombas forem limpas por meios mecânicos, haverá a possibilidade de incorporação e 

inalação de 210Pb e 210Po (GESELL, 1975). 

Similarmente, sistemas de filtro em operação com gás seco podem apresentar 

concentrações significativas de TENORM, embora as linhas de dutos e demais 

equipamentos envolvidos apresentem, quase sempre, níveis de contaminação apenas 

discretos. Se isso ocorrer, tornam-se necessários procedimentos específicos visando à 

prevenção da inalação da poeira radioativa dispersa no ambiente durante operações de 

troca de filtros, ou outras práticas de manutenção (GRAY, 1993). 

Ao contrário do radônio, que é um gás nobre, os seus produtos mais importantes 

de decaimento são sólidos nas condições de temperatura e pressão atmosféricas, 

podendo ocorrer tanto como íons ou átomos isolados quanto na forma de aglomerados, 

formando um núcleo de condensação, ou então ligados a particulados, tornando-se 

disponíveis para incorporação por inalação. 
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Eventualmente, os produtos de decaimento do radônio podem fixar-se à 

superfície de aerossóis, poeira e partículas de fumaça (fuligem), podendo ser inalados e 

alojar-se assim profundamente no ambiente pulmonar, de onde promovem a irradiação 

de tecidos e estruturas vicinais, tais como células de membranas, mucosas, brônquios 

etc. 

As principais vias de incorporação de radionuclídeos são a inalação e a ingestão. 

Entretanto, outras formas secundárias de contaminação podem ocorrer, como por 

exemplo, através de ferimentos, os quais podem provocar o transporte do radionuclídeo 

para a corrente sangüínea. Uma vez presente no sangue, o radionuclídeo é distribuído 

pelo corpo, depositando-se em órgãos e tecidos, sendo então excretado através da urina 

e/ou fezes (MELO, 1998). 

Em conjunto com a aplicação de um modelo operacional, dentro do cenário onde 

ocorrem as práticas, a determinação dos níveis de concentração de 210Pb em amostras de 

incrustações/borras, coletadas no interior de equipamentos, permite a avaliação direta 

dos riscos radiológicos potenciais associados à incorporação desses nuclídeos pelos 

trabalhadores de manutenção e de outras práticas. Também possibilita a determinação 

de pré-requisitos operacionais de segurança para operações de limpeza, deposição e 

transporte (DRUMMOND, 1990). 

 

 



CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1- METODOLOGIA GERAL 

 

Todas as amostras analisadas no presente trabalho são originárias da 

PETROBRAS S.A., sendo oriundas dos depósitos presentes nas linhas de gás situadas 

na Bacia de Campos. Em função de um acordo firmado entre a PETROBRAS S.A. e a 

Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro (PUC-Rio), a 

determinação da composição química estável das amostras dos depósitos foi realizada 

nesta última, enquanto que coube ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD/CNEN) a determinação dos níveis de atividade dos radionuclídeos de interesse 

analítico.  

A coleta das amostras foi efetuada pela própria PETROBRAS S.A., tendo sido a 

área de amostragem definida de forma abrangente, visando à obtenção de subsídios 

suficientes para que fossem caracterizados os mecanismos de formação de depósitos de 
210Pb.  

A determinação da composição química estável envolveu duas etapas: a 

identificação dos compostos cristalinos presentes através da técnica analítica de difração 

de raios X e a posterior quantificação dos elementos constituintes desses compostos por 

meio da Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP-AES). 

A técnica qualitativa de análise por difração de raios X permite uma visão 

global da composição do depósito, e serve como uma linha de priorização dos 

elementos a serem analisados quantitativamente na etapa posterior. Esta análise foi 

realizada no Laboratório de Difração de Raios X do Departamento de Ciências dos 

Materiais e Metalurgia da PUC-Rio, utilizando-se um difratômetro de raios-x da marca 

Siemens, modelo D500. As condições de operação do referido equipamento são 

especificadas no Quadro 3.2. 

Definido o conjunto de elementos a serem quantificados, as amostras foram 

submetidas à técnica específica de abertura, tendo sido esta etapa realizada no 

Laboratório de Radioquímica do Serviço de Radioproteção na Indústria Nuclear 

(SERIN/IRD/CNEN).  
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Em seguida, as amostras - agora solubilizadas em meio ácido – foram 

encaminhadas para a análise quantitativa por ICP-AES na PUC-Rio, para a segunda 

etapa do processo analítico, ou seja, a quantificação dos elementos priorizados. Nessa 

fase, utilizou-se um Espectrômetro de Emissão Atômica da marca Parkin Elmer, modelo 

P1000. As especificações técnicas do equipamento e respectivas condições operacionais 

são especificadas no Quadro 3.3. 

Conhecendo a quantidade dos elementos presentes, pode-se, então, calcular a 

porcentagem de cada composto através do cálculo estequiométrico.  

A determinação dos níveis de atividade dos radionuclídeos de interesse - 226Ra, 
228Ra e 210Pb – foi realizada no Serviço de Análises Ambientais (SEANA/IRD/CNEN), 

por análise radioquímica através do método de contagem α e β total. Com esse objetivo, 

foi utilizada uma balança semi-microanalítica da marca micronal, modelo B2000 e um 

detector proporcional BERTHOLD da marca P10, modelo LB770, sensível a níveis 

baixos de radiação de fundo (background) e capaz de quantificar baixos níveis de 

atividade. 

 A partir de um tratamento estatístico dos resultados obtidos das análises 

qualitativas e quantitativas verificou-se a possibilidade de uma associação entre os 

compostos presentes nas amostras dos depósitos e 210Pb, utilizando-se o programa SPSS 

(Statistical Program for the Social Science) versão 9.0. 

 

 

3.2- AMOSTRAS 

 

Todas as amostras analisadas, num total de 15, eram constituídas por um pó 

extremamente fino. A massa das amostras variou no intervalo de 5 a 30 gramas, ao 

mesmo tempo em que apresentavam variações na coloração, entre preto, cinza e 

castanho, demonstrando, dessa forma, uma eventual diferença entre as composições 

químicas. Algumas das amostras analisadas foram tratadas com solvente orgânico 

segundo o método descrito por GODOY e CRUZ (2003) para a remoção do óleo 

associado. . No Quadro 3.1 encontram-se os dados disponíveis das amostras analisadas. 
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Quadro 3.1: Dados disponíveis das 15 amostras de “pó preto” analisadas 

 
Amostra Origem 

48/02 INT – Instituto Nacional de Tecnologia 

49/02 INT – Instituto Nacional de Tecnologia 

824/02 CENPES – Centro de Pesquisas da PETROBRAS 

842/02 CENPES – Centro de Pesquisas da PETROBRAS 

257/03 Cabuínas − PCEI − 17/02/2003 

258/03 Carapebus − GASCAB II − 18/02/2003 

259/03 Quissamã − GASCAB II − 19/02/2003 

261/03 Barra do Furado − PPM I − 19/02/2003 

263/03 Barra do Furado − PNA I − 19/02/2003 

649/03 Cabuínas − PCE I − 18/06/2003 

650/03 Cabuínas − GASCAB II − 18/02/2003 

651/03 Cabuínas − GASCAB I − 18/06/2003 

652/03 Cabuínas − GAROPA − 25/06/2003 

653/03 Cabuínas − GASCAB I − 29/08/2003 

654/03 Cabuínas − GASCAB I − 28/08/2003 

 

 As duas primeiras amostras (048/02 e 049/02) foram cedidas pelo Grupo de 

Pesquisa de Corrosão do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) não tendo, entretanto, 

sua origem e ponto de coleta bem determinados. Presume-se, somente, que foram 

coletadas, respectivamente, em uma linha de dutos pertencente ao GASBOL (Brasil-

Bolívia) e na própria bacia de Campos. 

 Já as amostras 824/02 e 842/02 foram fornecidas pelo Centro de Pesquisa da 

PETROBRAS, tendo sido coletadas na Bacia de Campos, mas, como no caso anterior, 

não apresentam uma especificação precisa do ponto de amostragem. 

 As demais amostras foram obtidas da TRANSPETRO, companhia operadora 

dos gasodutos, através de alguns grupos de pesquisa do Departamento de Química / 

PUC-Rio sendo oriundas dos gasodutos da Bacia de Campos. 
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3.2.1- PREPARO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

 

Para as três técnicas de análise − difração de raios X, ICP-AES e Radioquímica 

− o preparo constou da trituração das amostras em gral de carbeto de tungstênio, 

homogeneização em um agitador rotatório por 6 horas e utilização da fração que passou 

pela peneira de 200 mesh. Esta etapa foi realizada na PUC-Rio. 

 

3.2.2- DIGESTÃO DAS AMOSTRAS 

 

As análises ICP-AES e radioquímica exigiram que as amostras estivessem na 

forma líquida, sem qualquer resíduo, e na forma inorgânica. Por isso tornou-se 

necessário à digestão das amostras. Este procedimento foi realizado com reagentes 

suprapuros e água milliQ no IRD/CNEN. 

As amostras, de um modo geral, sofreram digestão colocando-se 500 mg de 

amostra e 2,0 ml de HNO3 concentrado num becher de teflon, deixando em repouso por 

24 horas.  

No dia subseqüente, adicionavam-se mais 3,0 ml de HNO3 concentrado, 2,0 ml 

de HF concentrado e 100 μl de HCLO4. O becher de Teflon era tampado e deixado sob 

aquecimento em chapa até amostra, solubilizada em meio ácido, apresentar-se próxima 

à secura.   

Adicionava-se ao precipitado seco, resultante do procedimento anterior, 

aproximadamente 15 ml de HNO3 2%, sendo, então, a solução transferida para um tubo 

de centrífuga de 50 ml. Caso houvesse resíduo, o procedimento era repetido após o seu 

isolamento por centrifugação da solução. 

Dos 50 ml obtidos, 10 ml eram enviados para a PUC-RIO para a quantificação 

dos elementos de interesse por ICP-AES, e os 40 ml restantes, utilizados na 

determinação de 210Pb, 226Ra e 228Ra, por análise radioquímica. 

 

 

3.3- DIFRAÇÃO DE RAIOS X  

 

A difração de raios X pelos cristais resulta de um processo no qual tais raios são 

espalhados pelos elétrons dos átomos, sem mudança de comprimento de onda.  
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A difração de raios X é uma técnica de análise instrumental que permite a 

identificação de compostos cristalinos. O fato dos cristais funcionarem como rede de 

difração para os raios X faz com que eles possam ser identificados por meio dos 

espaçamentos interplanares, os quais se constituem em características físicas de um 

dado mineral. Portanto, a identificação de um certo mineral – ou mesmo a de um 

membro de uma série isomórfica – pode ser feita por um conjunto de valores de espaços 

interplanares (SKOOG, 1984). 

 A identificação das estruturas cristalinas existentes nas amostras foi realizada 

através da utilização do difratômetro de raios-x da marca Siemens, modelo D500, cujas 

condições operacionais encontram-se descritas no Quadro 3.2. 

 
 

Quadro 3.2: Condições operacionais do equipamento para difração por raios X 
 

Técnica Difração de raios X 

Aparelho Difratômetro de raios-X 

Marca Siemens 

Modelo D500 

Ânodo Cobre (λ = 1,5406X) 

Varredura 5 a 800 2θ 

Passo 0,020 2θ 
 

 

3.4- ICP-AES 

 

A Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP-AES) baseia-se na propriedade que possuem os átomos neutros e íons 

monoatômicos, quando em estado gasoso, de emitir radiações com comprimentos de 

onda característicos, nas regiões ultravioleta e visível, quando térmica ou eletricamente 

excitados. O conjunto das radiações emitidas por uma espécie constitui o seu espectro 

de emissão. A avaliação dos comprimentos de onda permite identificar os elementos 

emissores e a medida da intensidade das radiações pode servir para determinar as 

concentrações dos elementos presentes (SKOOG, 1984). 
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Plasma é uma mistura gasosa condutora, contendo concentrações significativas 

de cátions e elétrons. No caso do ICP-AES, a fonte de excitação é um plasma acoplado 

indutivamente. A fonte consiste de três tubos concêntricos de quartzo, onde o gás 

argônio flui. Ao redor do topo do tubo mais externo, uma bobina de indução, ligada a 

um gerador de radiofreqüência, produz energia com freqüência da ordem de 40 MHz 

(SKOOG, 1984). 

No plasma de argônio, os íons são capazes de absorver energia suficiente da 

fonte externa a tal ponto que a temperatura é mantida em um nível que posteriores 

ionizações sustentam o plasma indefinidamente em temperaturas altas. A vantagem 

desse tipo de fonte sobre as outras é que a atomização é mais completa e ocorre em um 

meio quimicamente inerte, que tende a aumentar o tempo de vida do analito.      

Também aparecem poucos problemas de interferências químicas e de auto-absorção, 

devido à maneira como a amostra é introduzida no canal axial do plasma, onde a 

atmosfera é inerte e o tempo de residência alto (SKOOG, 1984). No Quadro 3.3 

encontram-se as especificações e condições de operação do equipamento para ICP-AES 

da PUC-Rio. 

 
 

Quadro 3.3: Especificações e condições de operação do equipamento para ICP-AES 
 

Técnica ICP-AES 

Aparelho Espectrômetro de Emissão Atômica 

Marca Parkin Elmer 

Modelo P1000 

Potência 1.500 W 

Vazão de gás do plasma 15,0 l/min 

Vazão do gás auxiliar 1,0 l/min 

Nebulizador Cross-flow 

Câmara de nebulização Scott-Fassel 

Vazão da nebulização 0,80 l/min. 

Espectrômetro Seqüencial 

Vazão de aspiração da amostra 1,0 ml/min 

Padrões de calibração Soluções mistas (Padrão) 

Calibração Externa com três medições 
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3.5- DETERMINAÇÃO RADIOQUÍMICA DO 210Pb, 226Ra E 228Ra 

 

A maior parte das amostras analisadas não compunha uma massa suficiente para 

a realização de espectrometria gama. E, embora o substrato dessas amostras fosse 

constituído de sedimento ainda não submetido à análise radioquímica, dispõe-se dos 

resultados intercomparativos para a concentração de 210Pb – espectrometria gama e 

contagem beta - das quatro primeiras amostras, de forma que a primeira técnica justifica 

a segunda (FERREIRA, 2003). Dessa forma, adotou-se esse princípio como 

extrapolação para o grupo de amostras com baixa disponibilidade de massa, assumindo-

se a análise radioquímica como referência para o processo de correlação com a análise 

de elementos estáveis.   

A técnica radioquímica utilizada foi basicamente a descrita por GODOY et al. 

(1994). As soluções contendo as amostras em meio HNO3 2%, após as aberturas, foram 

evaporadas à secura. Foram utilizados 40 ml dos 50 ml da solução aberta, sendo 

adicionado 1,0 ml de carreador de chumbo e 1,0 ml de carreador de bário. A seguir, o 

resíduo era umedecido com HBr concentrado e, novamente, levado à secura. Retomava-

se o resíduo adicionando 50 ml de HBr 0,5 M. 

A solução em meio bromídrico era percolada por uma coluna preenchida por 

resina Dowex 1-8 50-100 mesh, com vazão de 1,0 ml/min. A seguir, a coluna era lavada 

duas vezes com 25 ml de HBr 0,5 M, adicionando-se à primeira fração uma "pitada" de 

cloreto de hidroxilamina. 

Os efluentes contendo rádio eram coletados em um becher de 1,0 l, para a 

subseqüente análise de rádio. Eluía-se o chumbo retido na coluna para um becher de 

250 ml, empregando 100 ml de HNO3 1M. 

Aos efluentes coletados na etapa anterior, adicionavam-se 5,0 ml de ácido cítrico 

1 M, com 1% de fenol e gotas de vermelho de metila. Em seguida, adicionava-se 

NH4OH concentrado, lentamente, até a mudança da coloração da solução indicadora de 

vermelho para amarelo. Aquecia-se a solução até a ebulição, e adicionavam-se 50 ml de 

H2SO4 3M, com agitação vigorosa, deixando em repouso até o dia seguinte. 

O sobrenadante era decantado, e o precipitado transferido para um tubo de 

centrífuga de 100 ml, com auxílio de água deionizada. Centrifugava-se a 3.000 rpm por 

5 minutos, sendo o sobrenadante descartado. O precipitado era lavado com 20 ml de 

H2SO4 0,1 M, centrifugado por mais 5 minutos, sendo o sobrenadante novamente 

descartado.  
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Dissolvia-se o precipitado com 2,0 g de EDTA, 5,0 ml de NH4OH concentrado e 

25 ml de água deionizada, aquecendo em banho-maria. Em seguida, ainda a quente, 

eram adicionados 5,0 ml de (NH4)2SO4 (25 mg/ml), ajustando o pH para 4,5-5,0 com 

ácido acético concentrado, e utilizando vermelho de metila como indicador. Anotava-se 

o dia e a hora da precipitação, e deixava-se em repouso durante a noite. 

No dia seguinte, filtrava-se o precipitado contendo rádio em papel de filtro 

Whatman 44 faixa branca, com 2,8 cm de diâmetro, lavando-o com água deionizada e 

etanol 80%. A secagem do precipitado era realizada em um dessecador e, em seguida, a 

massa era pesada.  

Preparava-se o precipitado para ser contado após 21 dias, transferindo o papel de 

filtro contendo o precipitado para uma plaqueta de aço inox e fixando com um anel de 

PVC. 

Evaporava-se o eluído contendo o chumbo em chapa aquecedora, próximo à 

secura. Lavavam-se as paredes com 50 ml de água deionizada, pingando, em seguida, 

gotas de vermelho de metila, e ajustando o pH com a adição de acetato de amônio. A 

solução era aquecida, e 2,0 ml de K2CrO4 25% eram adicionados, anotando-se o dia e a 

hora da precipitação. 

A solução era tampada com um vidro de relógio, e deixada no aquecimento até a 

cor do precipitado mudar de amarelo para laranja. 

No dia seguinte, filtrava-se o precipitado em papel de filtro Whatman faixa 

branca, com 2,5 cm de diâmetro, previamente lavado e pesado, lavando-o com água 

deionizada e etanol 80%. A secagem do precipitado era realizada em um dessecador e, 

em seguida, a massa era pesada e o precipitado envolvido em papel do tipo contact. 

A contagem alfa do 226Ra foi realizada em detector proporcional de baixa 

radiação de fundo (background), após cerca de 21 dias, tempo necessário para que o 

equilíbrio do Ra-Rn fosse atingido, bem como para o 224Ra e o 223Ra decaírem.  O 228Ra 

era determinado pela contagem beta do mesmo precipitado, cobrindo o sistema com um 

papel de filtro de igual diâmetro, para blindar as partículas alfa do 226Ra e contar as 

partículas beta do radioelemento de interesse. 

A contagem beta do 210Pb foi realizada no mesmo detector proporcional de baixa 

radiação de fundo (background) anterior, durante 400 minutos. Tal contagem era 

realizada, porém, somente depois de decorridos 10 dias, para permitir 75% do equilíbrio 

entre o 210Pb e o 210Bi. 
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3.6- PROGRAMA SPSS VERSÃO 9.0 

 

Todas as análises correlacionais foram realizadas com auxílio do 

programa SPSS (Statistical Program for the Social Science) versão 9.0, o qual é 

uma ferramenta que permite a interpretação estatística de uma base de dados com 

um número grande de variáveis. Sua utilização promove o remanejamento dessas 

variáveis, bem como a otimização do tratamento estatístico e a aquisição de 

informações adicionais, tais como: a) redução da base de dados sem 

comprometer o valor da informação inicial; b) identificação de grupos de varáveis 

similares; c) identificação das relações entre as variáveis; d) determinação de como 

as variáveis se correlacionam; e) conhecimento das relações entre as variáveis e f) 

previsões de algumas variáveis em função das outras. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1- RESULTADOS DA ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

A análise por difração de raios X foi realizada pela PUC-Rio, ficando sob 

responsabilidade da instituição o envio dos resultados. Até a data da apresentação do 

presente trabalho foram analisadas as seguintes amostras: 048/02, 049/02, 824/02, 

257/03, 258/03, 259/03, 261/03 e 263/03. 

Em todas as amostras analisadas, com exceção da amostra 257/03, foi 

identificada a presença de magnetita (Fe2O3). O quartzo (SiO2) também foi identificado 

em quatro das sete amostras analisadas. Além desses compostos cristalinos, foi 

constatada nas amostras 049/02 e 261/03 a presença de siderita (FeCO3), assim como o 

sulfato de cálcio (CaSO4) e grafite (carbono elementar), respectivamente. Dada a baixa 

intensidade dos picos encontrados, concluiu-se que as amostras contêm material 

orgânico residual (MOR) não cristalino (amorfo), o qual dificulta a identificação de 

outros eventuais compostos cristalinos. Os compostos cristalinos identificados por 

difração de raios X nas amostras realizadas são listados na Tabela 4.1. Os difratogramas 

obtidos são apresentados no Anexo I (Resultados da Análise por Difração de Raios X). 

 

Tabela 4.1: Identificação dos compostos cristalinos por difração de raios X 

presentes nas amostras de “pó preto” analisadas 

 

Amostra Fe2O3 SiO2 FeCO3 CaSO4 CElementar MOR 

048/02 X X    X 

049/02 X X X X  X 

824/02 X     X 

257/03  X    X 

258/03 X     X 

259/03 X     X 

261/03 X X X  X X 
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4.2- RESULTADOS DA ANÁLISE POR ICP-AES 

 

Dentre as técnicas analíticas disponíveis, optou-se pela Espectrometria de 

Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES), por uma série de 

razões, tais como a ampla faixa analítica, acessibilidade ao equipamento e os analitos 

potencialmente presentes. A Tabela 4.2 mostra o resultado das análises por ICP-AES 

realizadas nas amostras de pó preto. Os elementos de interesse foram selecionados com 

base na difração de raios X (Tabela 4.1) e em resultados relatados na literatura 

(COSULTCHI, 2002; EYLANDER, 1998; HARTOG, 1998; SCHMIDT, 1998; 2000).   

 

Tabela 4.2: Concentração dos elementos analisados por ICP-AES 

 presentes nas amostras de “pó preto” analisadas 

 

Amostra Fe 
(mg/g) 

Al 
(mg/g) 

Mn 
(mg/g) 

Ba 
(mg/g) 

Ca 
(mg/g) 

Zn 
(mg/g) 

Sr 
(mg/g) 

Pb 
(mg/g) 

048/02 322,87 11,00 5,40 16,59 5,30 1,80 0,25 0,09 

049/02 490,90 13,00 4,90 0,13 0,76 0,10 0,02 0,06 

824/02 557,10 6,30 5,80 0,10 0,53 0,23 0,01 0,38 

842/02 521,50 4,40 5,40 0,15 1,60 0,02 0,03 0,05 

257/03 155,40 24,30 1,90 1,80 25,00 0,21 2,10 0,05 

258/03 555,20 9,20 5,70 0,11 7,20 0,09 0,20 0,06 

259/03 613,98 3,50 5,60 0,43 10,00 0,07 0,29 0,24 

261/03 357,96 18,99 3,90 4,30 7,90 0,25 0,75 0,21 

263/03 591,18 6,00 5,30 0,14 11,80 0,08 0,31 0,09 

649/03 322,47 12,40 3,20 1,96 19,99 0,13 0,86 0,07 

650/03 610,91 1,44 5,80 0,20 4,80 0,13 0,14 0,11 

651/03 380,00 3,80 4,20 0,12 7,20 0,08 0,16 0,09 

652/03 450,64 4,60 4,80 1,20 4,00 0,26 0,18 0,14 

653/03 574,51 2,40 5,99 0,08 3,80 0,40 0,08 0,14 

654/03 570,80 3,40 6,00 0,10 5,00 0,28 0,10 0,15 
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4.3- DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA PROVÁVEL 

 

Baseando-se nos principais compostos cristalinos identificados na difração de 

raios X, nos resultados da análise elementar (ICP-AES) apresentados na Tabela 4.2, 

bem como na composição química de resíduos de linhas de gás relatada na literatura 

(COSULTCHI, 2002; EYLANDER, 1998; HARTOG, 1998; SCHMIDT, 1998; 2000), 

calculou-se, estequiometricamente, a composição química mais provável de cada uma 

das amostras analisadas. Os resultados relativos à composição química percentual 

provável das amostras analisadas encontram-se na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Composição química percentual provável das amostras 

de “pó preto” analisadas 
 

Amostra Fe2O3 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MnO2 
(%) 

BaSO4
(%) 

CaSO4
(%) 

SrSO4
(%) 

PbS 
(%) 

ZnS 
(%) 

MOR 
(%) 

Outros
(%) 

048/02 46,2 2,08 0,85 2,82 1,80 0,05 0,01 0,27 30,98 14,97 

049/02 70,2 2,46 0,78 0,02 0,26 0,00 0,01 0,01 22,42 3,85 

824/02 79,7 1,19 0,92 0,02 0,18 0,00 0,04 0,03 15,30 2,67 

842/02 74,6 0,83 0,85 0,03 0,54 0,01 0,01 0,00 9,84 13,33 

257/03 22,2 4,59 0,30 0,31 8,49 0,44 0,01 0,03 0,50 63,12 

258/03 79,4 1,74 0,90 0,02 2,45 0,04 0,01 0,01 3,51 11,94 

259/03 87,8 0,66 0,89 0,07 3,40 0,06 0,03 0,01 4,86 2,24 

261/03 51,2 3,59 0,62 0,73 2,68 0,16 0,02 0,04 28,57 12,41 

263/03 84,5 1,13 0,84 0,02 4,01 0,06 0,01 0,01 4,00 5,39 

649/03 46,1 2,34 0,51 0,33 6,79 0,18 0,01 0,02 8,15 35,57 

650/03 87,3 0,27 0,92 0,03 1,63 0,03 0,01 0,02 2,78 6,97 

651/03 54,3 0,72 0,66 0,02 2,45 0,03 0,01 0,01 8,82 32,94 

652/03 64,4 0,87 0,76 0,20 1,36 0,04 0,02 0,04 12,50 19,79 

653/03 82,1 0,45 0,95 0,01 1,29 0,02 0,02 0,06 7,14 7,92 

654/03 81,6 0,64 0,95 0,02 1,70 0,02 0,02 0,04 14,29 0,72 
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Sob este prisma, os teores de ferro, alumínio e manganês foram extrapolados 

para resultados em concentração de Fe2O3, Al2O3 e MnO2, enquanto os de bário, cálcio 

e estrôncio foram referidos em termos das presenças, respectivamente, de BaSO4, 

CaSO4 e SrSO4. Seguindo a mesma sistemática, os teores de chumbo e zinco foram 

calculados como PbS e ZnS, compostos de ocorrência regular em resíduos de linhas de 

gás de acordo com resultados relatados na literatura (BJORNSTAD, 1999; HARTOG, 

2000; SCHMIDT, 1998).O teor de matéria orgânica residual (MOR) foi determinado 

por diferença de massa após a calcinação a 500oC até atingir peso constante.  

Definiu-se um parâmetro Outros, englobando tanto os compostos cristalinos não 

identificados por via analítica, quanto os materiais amorfos (carbono inorgânico, 

enxofre elementar, etc.). Eventualmente, o quartzo (SiO2) também pode estar presente 

neste grupo, uma vez que sua presença foi identificada, por difração de raios X, em 

algumas amostras. A magnitude de Outros foi obtida por diferença entre 100% e o 

somatório dos parâmetros analiticamente determinados com o teor de MOR, obtendo-se, 

desta forma, a descrição global da composição química de cada amostra.  

A análise de cluster dos resultados viabilizou a classificação das amostras em 

três grupos distintos, a saber, excluindo-se a fração Outros, a cerca da qual não se 

dispunha de um perfil analítico qualitativo adequado. O grupo mais extenso e de maior 

representatividade estatística é formado pelas amostras 049/02, 824/02, 842/02, 258/03, 

259/03, 263/03, 650/03, 651/03, 652/03, 653/03 e 654/03 e o menor pelas amostras 

257/03, 261/03 e 649/03. Em termos de perfil de composição, a amostra 048/02 aparece 

não alinhada com os dois grupos anteriores, o que se torna um indicativo de que ela 

apresenta uma composição química peculiar.  

Algumas observações adicionais podem ser feitas em função dos resultados 

obtidos. O não enquadramento da amostra 048/02 em um dos grupos se deve, 

provavelmente, ao fato de ser sua origem diversa (GASBOL) da origem das demais 

amostras (Bacia de Campos). Isso pode ser encarado como um indicativo da 

dependência geográfica da composição química do resíduo, ou seja, a localização do 

lençol de gás atua como um parâmetro potencial na formação e estrutura do depósito. 

As amostras 257/03 e 649/03 apresentaram níveis elevados dos compostos de 

bário, de cálcio, de estrôncio, de alumínio e de Outros, provavelmente, quartzo (SiO2) 

conforme identificado por difração de raio X. Ao mesmo tempo, e não 

coincidentemente, essas amostras foram as únicas coletadas na região situada entre a 

plataforma offshore e a Unidade de Tratamento de Efluentes onshore (CABIÚNAS). 
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Justifica-se essa tendência em relação aos elementos citados pela ação de alguns fatores 

de influências característicos do segmento amostrado, em relação à proximidade com o 

lençol de gás. Ou seja, a presença de alumínio e quartzo (SiO2), é factível somente na 

região da linha de dutos mais próxima ao poço, devido à deposição em curto prazo por 

gravidade de resíduos ricos em aluminiossilicatos (areia) nesse segmento. Seguindo um 

raciocínio similar, justifica-se a maior presença de alcalinos terrosos nessas amostras 

pela presença já esperada de água nesse mesmo segmento inicial da linha de dutos e 

pela alta hidro-solubilidade desses metais.  

Em função dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se afirmar que amostras 

de um mesmo duto tendem a ter composição química similar quando coletadas em um 

intervalo de tempo restrito (até 48 horas). Essa premissa pode ser verificada mais 

especificamente pela similaridade entre os resultados obtidos nas amostras 258/03, 

259/03 e 650/03, - coletadas no duto GASCAB I com uma diferença de apenas um dia - 

embora em pontos de coleta diversos: CARAPEBUS, QUISSAMÃ e CABUÍNAS.  

Além disso, outro argumento serve para respaldar a premissa anterior, a partir da 

constatação de que as amostras 651/03, 653/03 e 654/03 - coletadas em um mesmo duto 

(GASCAB II) e mesmo ponto de coleta (CABUÍNAS) - apresentaram diferenças 

significativas nas concentrações de Fe2O3 e de Outros. Tais diferenças podem, a 

princípio, ser atribuídas ao intervalo de tempo significativo entre as datas de coleta da 

primeira amostra e a das demais, admitindo-se não se configurar, aqui, um caso de 

ocorrência simultânea randômica. 

A composição química média das amostras oriundas da bacia de Campos foi 

determinada considerando-se o grupo mais extenso e de maior representatividade 

estatística, priorizando-se os resultados de maior consistência.  

Ao contrário de resultados obtidos por outros autores, como BJORNSTAD 

(1999), HARTOG (2000) e SCHMIDT (1998), não foi constatada a ocorrência 

significativa de chumbo e zinco na forma de sulfetos. Ao mesmo tempo, as 

concentrações de BaSO4 e SrSO4 também não atingiram níveis relevantes nas amostras 

do grupo representativo. Além disso, para todos os compostos acima, os valores obtidos 

se situam na faixa inferior a 0,03%, provavelmente pertencentes à região de flutuação 

associada à incerteza do  processo analítico. Desta forma, esses resultados podem ser 

considerados como estatisticamente questionáveis, tendo sido, em função disso, 

descartados como representação de um determinado composto isoladamente e incluídos, 

de uma forma mais genérica, à fração Outros.  
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A Figura 4.1 apresenta, finalmente, a composição química média das amostras 

constituintes do grupo estatisticamente mais relevante. 

 

Fe2O3

80,8%

Outros
6,2%

MOR
9,3%

CaSO4

1,7%Al2O3

1,0%

MnO2

0,9%

  
Figura 4.1: Composição química média das amostras oriundas da Bacia de Campos, 

constituintes do grupo estatisticamente mais relevante, segundo análise de cluster  

 

4.4- RESULTADOS DA ANÁLISE RADIOQUÍMICA DE 228Ra, 226Ra E 210Pb 

 

Já foi constatada anteriormente a maior presença de metais alcalinos terrosos no 

segmento mais próximo à plataforma offshore.  Portanto, é de se esperar uma ocorrência 

mais significativa de 226Ra e 228Ra nessa mesma região, sendo esses radioisótopos co-

precipitados com os alcalinos terrosos presentes, ou seja, Ca e Ba.  

Ao mesmo tempo, podemos vincular a variação no teor de 226Ra e 228Ra nas 

amostras desse segmento ao posicionamento dos pontos de amostragem de cada 

uma delas em relação à cabeça do poço, levando-se em conta a ocorrência 

decrescente de água nessa região inicial da linha de dutos. Ou seja, quanto mais 

próxima à região do duto estiver da cabeça do poço, maior a deposição de água 

de produção arrastada pelo gás e conseqüentemente maior a concentração de 

rádio devida a sua alta solubilidade em meio aquoso. Os resultados da análise 

radioquímica encontram-se na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Resultados da determinação de 226Ra, 228Ra e 210Pb 

nas amostras de  “pó preto” analisadas 
 

Amostra ARa-226 
(kBq.kg-1) 

ARa-228 
(kBq.kg-1) 

APb-210 
(kBq.kg-1) 

48/02 1,02E-01 ± 5,1E-03 7,22E-03 ± 5,05E-04 4,92E+00 ± 1,5E-01 

49/02 3,67E-02 ± 1,8E-03 2,31E-03 ± 1,61E-04 2,31E-01 ± 6,9E-03 

824/02 3,55E-02 ± 1,8E-03 1,09E-03 ± 7,66E-05 2,72E-01 ±8,2E-03 

842/02 4,74E-02 ± 2,4E-03 4,21E-03 ± 2,95E-04 4,21E-01 ±1,3E-02 

257/03 9,69E-01 ± 4,8E-02 4,19E-01 ± 2,93E-02 2,58E-01 ±7,7E-03 

258/03 1,42E-01 ± 7,1E-03 1,06E-02 ± 7,45E-04 1,50E-01 ±4,5E-03 

259/03 4,08E-01 ± 2,0E-02 7,58E-02 ± 5,31E-03 1,01E-01 ±3,0E-03 

261/03 3,32E-01 ± 1,7E-02 6,58E-02 ± 4,61E-03 4,06E-02 ±1,2E-03 

263/03 1,99E-01 ± 1,0E-02 1,51E-02 ± 1,05E-03 7,41E-01 ±2,2E-02 

649/03 1,81E+00 ± 9,0E-02 1,96E+00 ± 1,37E-01 2,25E-01 ±6,8E-03 

650/03 1,23E-01 ± 6,1E-03 2,10E-02 ± 1,47E-03 1,47E-01 ±4,4E-03 

651/03 1,86E-01 ± 9,3E-03 1,70E-02 ± 1,19E-03 1,30E+00 ±3,9E-02 

652/03 9,77E-01 ± 4,9E-02 6,18E-01 ± 4,33E-02 8,75E-01 ± 2,6E-02 

653/03 7,11E-02 ± 3,6E-03 4,35E-03 ± 3,05E-04 3,25E+00 ± 9,8E-02 

654/03 1,00E-01 ± 5,0E-03 7,13E-03 ± 4,99E-04 2,96E+00 ± 8,9E-02 

  
 Confirmando as expectativas da teoria expostas acima, as amostras com níveis 

elevados de bário e cálcio - 257/03 e 649/03 - também apresentam teores elevados de 
226Ra e 228Ra. Por outro lado, os resultados relativos à amostra 652/03 não tiveram o 

mesmo comportamento, observando-se valores reduzidos para as concentrações de bário 

e de cálcio em contraposição a um nível significativo da presença dos mesmos isótopos 

de rádio. Tal fato sugere algumas justificativas, quais sejam, essa amostra foi coletada 

nas proximidades da plataforma de GAROPA, o que sugere uma presença relevante de 

água em sua estrutura, sendo essa água eventualmente responsável por uma fração do 

rádio cuja precipitação não esteja vinculada à presença dos demais alcalinos terrosos.   

 Quanto à presença de 210Pb, constata-se que o elevado teor da amostra 048/02 se 

deve, provavelmente, ao fato de ser sua origem diversa (GASBOL) das demais amostras 

(bacia de Campos).  
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Conforme era de se esperar, as amostras coletadas em um mesmo duto tendem a 

apresentar teores similares de 210Pb, como pode ser observado nos resultados das 

amostras 257/03 e 649/03 (PCE I) e também para o sub-grupo 258/03, 259/03 e 650/03 

(GASCAB II). Os maiores teores de 210Pb foram verificados nas amostras 651/03, 

653/03 e 654/03, coletadas no GASCAP I. 

De modo a se avaliar a possibilidade de isenção de controle radiológico das 

práticas de manutenção das linhas de dutos na indústria do gás, comparou-se a atividade 

total devido ao 226Ra, 228Ra e 210Pb nas amostras de pó preto com os limites de isenção 

preconizados pelo Safety Series 115 (IAEA, 1996). Tais resultados encontram-se na 

Tabela 4.5.  

 

Tabela 4.5: Comparação dos resultados obtidos para a atividade total com o limite de 

isenção preconizado no Safety Series 115 (IAEA, 1996) 

 

Amostra A*
TOTAL 

(kBq.kg-1) BSS 115 

48/02 5,03 < LI 

49/02 0,27 < LI 

824/02 0,31 < LI 

842/02 0,47 < LI 

257/03 1,65 < LI 

258/03 0,30 < LI 

259/03 0,58 < LI 

261/03 0,44 < LI 

263/03 0,96 < LI 

649/03 4,00 < LI 

650/03 0,29 < LI 

651/03 1,50 < LI 

652/03 2,47 < LI 

653/03 3,33 < LI 

654/03 3,07 < LI 

A*
TOTAL – Atividade total de 226Ra, 228Ra e 210Pb; 

LI – Limite de isenção segundo o Safety Series 115 (10 kBq.kg-1). 
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Uma vez que os limites de isenção individuais para esses elementos são os 

mesmos e iguais a 10 kBq.kg-1, a média ponderada fornecerá o mesmo valor a ser 

adotado para análise de isenção da prática gerou esse tipo de resíduo. 

Sob esse prisma, somou-se para cada amostra analisada suas respectivas 

concentrações de 226Ra, 228Ra e 210Pb, obtendo-se um valor máximo de 5,0 kBq.kg-1 

(048/02), cerca de 50% do limite de isenção proposto na publicação supracitada, o que 

significa que práticas de manutenção nessas instalações podem ser dispensadas de  

controle radiológico. Por outro lado, tal fato não significa que o descarte dos resíduos 

produzidos pela prática não esteja isento de controle ambiental relacionado a parâmetros 

não radiológicos, como a presença de matéria e compostos orgânicos e metais pesados, 

além de riscos associados à possibilidade de autocombustão. 

 

 

4.5- RESULTADOS DA CORRELAÇÃO POR SPSS VERSÃO 9.0 

 

Os resultados obtidos anteriormente foram avaliados visando à verificação de 

uma eventual correlação entre os teores de 210Pb e a composição química das 

incrustações. Através do emprego do programa SPSS versão 9.0, foi realizada uma 

correlação linear entre esses parâmetros, obtendo-se como o melhor modelo matemático 

a equação abaixo: 

 
210Pb = [(7,80 ± 0,90)*Zn – (0,55 ± 0,10)*Ba]        (r2 = 0,932) 

 

 Analisando-se cada termo da equação, observa-se que o 210Pb se correlaciona 

diretamente com o Zn e inversamente com o Ba. No primeiro caso, a correlação é 

factível, uma vez que tanto o zinco quanto o chumbo formam compostos insolúveis 

similares, na forma de sulfetos e de carbonatos, ou seja, apresentam comportamentos 

químicos equivalentes.  

Quanto à correlação inversa entre o 210Pb e o bário, pode-se explicar tal fato do 

ponto de vista físico, em função do perfil de deposição de cada um na linha de gás. O 

bário se deposita primordialmente nas regiões dos dutos próximas à plataforma, onde a 

ocorrência de 210Pb é restrita em função do reduzido tempo de decaimento do 222Rn 

nessa região. 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

5.1- CONCLUSÕES 

 

(a)  Foi constatada uma tendência definida de correlação entre as presenças de  210Pb e 

as de zinco e de bário nas amostras analisadas. Portanto, no âmbito deste trabalho, é 

válida a premissa inicial de se correlacionar a composição química estável das amostras 

com as atividades presentes. 

 

(b) Do ponto de vista da publicação BSS-115 (IAEA, 1996), os resultados de 

concentração de atividade total das amostras analisadas caracterizam as práticas 

associadas à geração do material analisado como isentas de controle radiológico. 

Entretanto, deve-se levar em conta que esta conclusão está restrita somente à área 

representada pela amostragem. Por outro lado, essa conclusão não implica na 

viabilidade de liberação irrestrita dos rejeitos gerados neste tipo de prática, dados outros 

fatores potencialmente limitantes e referentes a condições de risco não radiológico. 

 

5.2- RECOMENDAÇÕES 

 

(a)  Em função da restrição geográfica da área estudada, dos níveis nacionais altamente 

significativos de produção de gás, da grande extensão do complexo de produção e da 

diversidade geoquímica dos substratos produtores, é recomendável a realização de um 

estudo amplo e abrangente nas instalações brasileiras da indústria do gás.  
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“Resultados da Análise por Difração de Raios X” 
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Amostra 48/02 
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Amostra 49/02 
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Amostra 824/02 
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Amostra 257/03 
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Amostra 258/03 
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Amostra 259/03 
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Amostra 261/03 
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Amostra 263/03 

 

 

 

 67


