
PROPOSIÇÃO DE UM MODELO ANALÍTICO SISTEMÁTICO DA

ATIVIDADE DE Pb-210 EM RESÍDUOS GERADOS EM LINHAS DE GÁS

Aloisio Cordilha Ferreira

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA DA COMISSÃO NACIONAL

DE ENERGIA NUCLEAR COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA A

OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

NOVEMBRO DE 2003



PROPOSIÇÃO DE UM MODELO ANALÍTICO SISTEMÁTICO DA

ATIVIDADE DE Pb-210 EM RESÍDUOS GERADOS EM LINHAS DE GÁS

Aloisio Cordilha Ferreira

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA DA COMISSÃO NACIONAL

DE ENERGIA NUCLEAR COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA A

OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA.

Aprovada por:

Dr. José Marcus de Oliveira Godoy  Orientador

Dr. Andres Reinaldo Rodriguez Papa

____________________________________________

Dra. Dejanira da Costa Lauria

____________________________________________

Dr. Claudio de Carvalho Conti

Dr. Joaquim Carlos Cardoso Sanches

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

NOVEMBRO DE 2003

ii



Ferreira, Aloisio Cordilha

Proposição de um modelo analítico sistemático da atividade de

Pb-210 em resíduos gerados em linhas de gás.

Xii, 96 p. 29,7 cm: il. Graf,. tab.

Dissertação (Mestrado) Instituto de Radioproteção e Dosimetria –

Rio de Janeiro, 2003.

1. Radioproteção; 2. Gás Natural; 3. Riscos Radiológicos

Potenciais; 4. Teses.

 I. Instituto de Radioproteção e Dosimetria   II. Título.

iii



À mamãe Dulce guerreira

iv



AGRADECIMENTOS

Ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria, da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(IRD/CNEN),  na  pessoa  da  Dra.  Eliana  C.  Amaral, pela oportunidade de realização

deste trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação do IRD, pelos conhecimentos técnico-científicos

ministrados e, em particular, ao Dr. Andres Papa.

Aos Drs. José Marcus O. Godoy (IRD) e Luís Ernesto S. C. Matta (IRD),

respectivamente orientador e co-orientador desta dissertação, pela orientação e

incentivo.

Aos colegas da Divisão de Radioproteção na Indústria Nuclear (DIRIN/IRD) e do

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD), pelo

apoio durante o período de elaboração da tese.

À Dra. Adriana T. Ramalho (DIRIC/IRD), pela constante e inestimável colaboração

durante as discussões e sugestões para a composição do texto.

À colega Franciane Carvalho (DIRIN/IRD) pela dedicação e eficiência na aquisição dos

dados experimentais.

À Dra. Ana Cristina M. Ferreira e ao Dr. Cláudio de C. Conti (DEPRA/IRD), pelo

suporte experimental específico.

Ao Eng. Murillo Sergio Bastos, do Centro de Pesquisas da Petrobras

(CENPES/DIPREX/SESUB), pelas informações técnicas específicas.

Às colegas Lucia Ladeira, Inês Jaegger, Teodora Neves (CIN/CNEN), Dilma  e

Elisabeth (IRD), pelo apoio essencial na pesquisa bibliográfica.

À Dra. Teresa R. Bueno, da Faculdade de Medicina de Santo André (SP), pelas

referências e esclarecimentos na área bioquímica.

v



AGRADECIMENTOS PESSOAIS

A Deus, por ter-me carregado nas costas quando eu precisei.

À Lígia, pelo amor, dedicação, paciência e muitas xícaras de café.

A meus filhos Christine, Eduardo, Emyly, Francyz e Meymey, por terem acreditado e

por serem as pessoas que são.

A meus pais, Alcides e Dulce, por todas as lições de vida.

Ao Gabriel, por ter torcido lá de cima.

Ao Poledna, ao Luca, à Ana Cristina Nascimento e à Liane Pitombo (FAMATh), por

terem sido Amigos em todas as horas.

Ao Antonio Carlos, ao Aurélio, ao Paulo Roberto, ao Otávio e ao Eduardo, pelas

valiosas sugestões.

Aos colegas e amigos Carlos Campos e Peter Nette, pelo incentivo e formação na

pesquisa.

A A., J., S., Y e S., pelo carinho e amor incondicionais.

À J. e U., pelo maior sacrifício (in memorian) – Eu não vou esquecer de vocês.

Aos rock´n´ rollers de todo o mundo, por quase 40 anos de riffs e trips.

À vida, por tudo que tem me dado.

vi



“Vida é o que nos acontece enquanto fazemos planos.”

John Lennon

vii



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APB – Bactérias Produtoras de Ácido

BSS – Basic Safety Standards

CENPES – Centro de Pesquisas da Petrobras

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

DIRIN – Divisão de Radiossegurança na Indústria Nuclear

DNB – Bactérias Denitrificantes

E&P  Exploração e produção de petróleo

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo

IAEA – Agência Internacional de Energia Atômica

ICRP – International Commission on Radiation Protection

IRD – Instituto de Radioproteção e Dosimetria

LEGe – Low Energy Germaniun Detector

LLRW - Low Level Radioactive Waste

LNG – Liquefied Natural Gas

LNMRI – Laboratório Nacional da Metrologia das Radiações Ionizantes

NG – Natural Gas

NGL – Natural Gas Liquids

PIG   Remoção mecânica de resíduos depositados na tubulação

SRB – Bactérias Redutoras de Sulfato

VFA – Ácidos Graxos Voláteis

viii



SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 13

1.1- OBJETIVOS 15

1.1.1- GERAIS 15

1.1.2- ESPECÍFICOS 15

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 16

2.1- INTRODUÇÃO 16

2.1.1- HISTÓRICO 16

2.1.2 - A EVOLUÇÃO DO PROBLEMA 18

2.2- RADÔNIO E RADÔNIO-222 NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL 20

2.2.1- CARACTERÍSTICAS, MECANISMOS E PROGENIA 20

2.2.2 – CONTAMINAÇÃO POR NORM NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL 22

2.3- FORMAÇÃO E REMOÇÃO DO PÓ PRETO – O PIG 23

2.3.1- HISTÓRICO 23

2.3.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA E FÍSICA DO PÓ PRETO 25

2.3.3- MECANISMOS E ORIGENS QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA 25

2.3.4 - FORMAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE Pb-210 29

2.3.5- CATALISADORES DA FORMAÇÃO DE PÓ PRETO E DA CORROSÃO 32

2.3.6- ESTRATÉGIAS ANALÍTICAS DE MINIMIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE

PÓ PRETO 33

2.3.7- REMOÇÃO DO PÓ PRETO: PIG, MANUSEIO E DEPOSIÇÃO 34

2.3.8- RISCOS RADIOLÓGICOS NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL 38

3- MATERIAIS E MÉTODOS 41

3.1- AMOSTRAS, EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS 41

3.2- CALIBRAÇÃO DO DETECTOR DE GERMÂNIO PELO MÉTODO DE

SOLUÇÕES-PADRÃO IC E IS 41

3.3- CALIBRAÇÃO DO DETECTOR DE GERMÂNIO PELO MÉTODO DE

MONTE CARLO 42

3.4- DETERMINAÇÃO DA CORREÇÃO DE AUTO-ABSORÇÃO DO Pb-210 43

ix



3.5- VALIDAÇÕES DA CALIBRAÇÃO E DA CORREÇÃO PARA AUTO-

ABSORÇÃO DE Pb-210 44

3.6- DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE DE Pb-210,

Ra-226 E Ra-228 EM AMOSTRAS DE PÓ PRETO POR ESPECTROMETRIA

GAMA 44

3.7-  DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE DE Pb-210

EM AMOSTRAS DE PÓ PRETO POR ESPECTROMETRIA BETA 45

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 46

4.1- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE

ESPECTROMETRIA GAMA 46

4.2- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA (244-2000 KeV): VALIDAÇÃO DOS

RESULTADOS E ANÁLISE DA AMOSTRA DE REFERÊNCIA 48

4.3- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA DE Pb-210: VALIDAÇÃO DOS

RESULTADOS E ANÁLISE DA AMOSTRA DE REFERÊNCIA 51

4.4- DETERMINAÇÃO DE Pb-210, Ra-226 E Ra-228 EM AMOSTRAS DE PÓ

PRETO 53

5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 59

5.1- CONCLUSÕES 59

5.2- RECOMENDAÇÃO FINAL 60

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61

ANEXO 1: “On The Radioactivity of Mineral Oils and Natural Gases” 65

ANEXO 2: “ IAEA-300 REFERENCE SHEET” 93

x



RESUMO

Desde a década de 80, os riscos radiológicos potenciais decorrentes do manuseio

de resíduos sólidos - contaminados com Pb-210 e demais progenia de meia-vida longa

do Rn-222 - produzidos em linhas de gás natural e removidos em operações de pig vêm

sendo objeto de crescente preocupação no exterior. Entretanto, pouca ou nenhuma

atenção tem sido dispensada até agora ao problema na indústria brasileira do gás, sendo

esses riscos freqüentemente ignorados ou subestimados.

O principal objetivo desse trabalho foi a proposição de uma metodologia

sistemática para a análise da radioatividade de Pb-210 em amostras de pó preto oriundas

de instalações brasileiras, a partir da comparação da viabilidade técnica da

espectrometria gama direta desse nuclídeo e da contagem beta do Bi-210. Os resultados

obtidos por ambas as técnicas apresentam a mesma ocorrência única de concentração de

atividade relevante – superior a 1kBq/kg - de Pb-210 em cinco amostras analisadas, e

estão provavelmente diretamente relacionados a características específicas de cada

instalação como nível de produção e perfil geoquímico do lençol, de forma que não se

observa neles uma tendência comum.

Na metodologia proposta, a espectrometria gama demonstrou ser a técnica mais

confiável, apresentando desvio padrão de 3,5% e, para um nível de confiança de 95%,

concordância completa com a faixa de concentração de atividade de Pb-210 da folha de

referência do padrão cedido pela AIEA para intercomparação. Além disso, foram

observadas rapidez e facilidade maiores tanto no processo analítico quanto na aquisição

de dados.

No âmbito brasileiro, concluiu-se que, atualmente, a disponibilidade de

evidências estatisticamente respaldadas não é suficiente para que seja descartado o risco

radiológico potencial relacionado ao manuseio de pó preto na indústria do gás. Em

função disso, um programa de pesquisas mais extensivas é recomendado, de forma a

que sejam detectadas regiões ou instalações eventualmente críticas, nas quais a

realização de práticas ligadas à produção do gás natural irá requerer um programa

regular de acompanhamento radiológico, em futuro próximo.
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ABSTRACT

Since the 80´s, the potential radiological hazards due to the handling of solid

wastes contaminated with Rn-222 long-lived progeny – Pb-210 in special – produced in

gas pipes and removed by pig operations have been subject of growing concern abroad

our country. Nevertheless, little or no attention has been paid to this matter in the

Brazilian plants up to now, being these hazards frequently underestimated or even

ignored.

The main purpose of this work was to propose a systematic methodology for

analysis of Pb-210 radioactivity in black powder samples from some Brazilian plants,

through the evaluation of direct Pb-210 gamma spectrometry and Bi-210 beta counting

technical viabilities. In both cases, one in five samples of black powder analysed

showed relevant activity (above 1Bq/kg) of Pb-210, being these results probably related

to particular features of each specific plant (production levels, reservoir geochemical

profile, etc.), in such a way that a single pattern is not observed.

For the proposed methodology, gamma spectrometry proved to be the most

reliable technique, showing a 3.5% standard deviation, and, for a 95% confidence level,

overall fitness in the range of Pb-210 concentration of activity presented in the standard

sample reference sheet, provided by IAEA for intercomparison purposes.

In the Brazilian scene, however, the availability of statistically supported

evidences is insufficient to allow the potential radiological hazard due to the

management of black powder to be discarded. Thus, further research efforts are

recommended in order to detect the eventually critical regions or plants where gas

exploration, production and processing practices will require a regular program of

radiological surveillance, in the near future.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Atualmente, as projeções do aumento do consumo do gás natural a nível

mundial estão centradas tanto na demanda crescente de sua utilização na produção de

energia elétrica quanto na produção global de energia em relação aos demais

combustíveis, fósseis e não fósseis.

Esta tendência está suportada por diversos fatores, tais como a disponibilidade

de mananciais extensos e seguros, a perspectiva de manutenção de um preço

competitivo no mercado, a redução nos níveis de emissão de poluentes atmosféricos –

gases estufa em especial – decorrentes de seu uso continuado, em acordância com as

diretrizes do Protocolo de Kyoto, além da disponibilidade de uma extensa infraestrutura

de extração e processamento.

Segundo projeções do Annual Energy Outlook de 1999, deverá se verificar um

incremento de aproximadamente 50% no consumo de gás natural até 2020,

correspondendo esse percentual a um aumento na demanda de cerca de 300 bilhões de

metros cúbicos no decorrer do período 1997-2020, incluindo-se outras aplicações além

da produção de energia elétrica.

Sendo confirmado, mesmo que parcialmente, esse prognóstico, é factível que os

riscos ocupacionais associados à indústria do gás – inclusive aqueles de origem

radiológica - sejam objeto de crescente preocupação a curto e médio prazos.

Com base no trabalho de MATTA et al.(2002), foi discutido e posto em prática

recentemente um programa de rotina de avaliação de doses ocupacionais na indústria de

exploração e produção (E&P) de petróleo em plataformas da bacia de Campos,

excluindo-se, entretanto, o segmento relativo ao gás natural.

O mesmo quadro também se manifesta na abordagem do risco radiológico

potencial associado à incorporação por inalação de Pb-210 e demais componentes da

progenia de meia-vida longa do Rn-222 em práticas associadas à indústria de gás

natural. Isso abrange tanto as operações de  manutenção, que incluem a remoção de

resíduos das tubulações (pig) nas linhas de gasodutos, quanto o gerenciamento do pó

preto contaminado obtido.

Sintomaticamente, para esse tipo de instalação, não há registros na literatura

brasileira de pesquisas contínuas para a determinação da concentração de atividade dos
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referidos radionuclídeos com objetivos analíticos ocupacionais, referenciadas à

incorporação potencial de Pb-210 a que estão sujeitos os trabalhadores envolvidos

nessas práticas.

Essa conjuntura nos permite afirmar que, no âmbito das instalações brasileiras

de refino do gás natural, desconhece-se ou considera-se, a priori, como irrelevante o

risco radiológico potencial referente à incorporação por inalação da progenia de meia-

vida longa do Rn-222, associada às práticas citadas.

Todavia, a viabilidade de um estudo sobre doses ocupacionais em gasodutos foi

recentemente corroborada por MATTA (2000). Além disso, foi constatado

anteriormente que a presença de radônio em altas concentrações é responsável pela

formação de depósitos não suportados em linhas de gás na forma de finas películas

contendo níveis relevantes de concentração de atividade de Pb-210 (MARTIN et al.,

1996). Tais depósitos se tornam eventualmente parte integrante da massa residual cuja

remoção é operacionalmente exigida, dadas as conseqüências danosas de seu acúmulo

nas linhas de gás à eficiência do processo produtivo da instalação.

No âmbito nacional constata-se, portanto, um posicionamento antagônico à

tendência verificada em instalações similares no exterior, pela qual considera-se

relevante a existência de um risco radiológico potencial associado às práticas dos ciclos

de E&P e do refino do gás natural. Entretanto, não estão disponíveis dados que

possibilitem o mapeamento de áreas críticas sob o prisma da proteção radiológica

ocupacional.

Tanto a técnica direta de espectrometria gama do Pb-210 quanto a indireta de

contagem da emissão beta do Bi-210 são extensivamente adotadas na determinação da

concentração de atividade do primeiro em amostras sólidas. A idéia principal do

presente trabalho foi a de comparar a viabilidade de ambas as técnicas especificamente

na avaliação dos níveis de concentração de atividade decorrentes da presença de Pb-210

em resíduos cuja formação está associada a práticas da produção e refino do gás natural,

de forma a se obter uma projeção inicial da estratégia a ser adotada na aquisição de

informações relacionadas à tomada de medidas de proteção radiológica ocupacional.
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1.1- OBJETIVOS

1.1.1- GERAIS

Análise comparativa da viabilidade das técnicas de espectrometria gama e

contagem beta na determinação de Pb-210 em amostras de resíduos de linhas de

gás.

Proposta da aplicação da técnica escolhida em um modelo analítico de rotina para o

fornecimento de subsídios para análises ocupacionais futuras na indústria do gás

natural no Brasil, referentes a operações de pig.

1.1.2- ESPECÍFICOS

Calibração convencional do sistema de espectrometria gama para a determinação do

Pb-210 com fontes-padrão;

Validação da calibração pelo método de Monte Carlo;

Validação da calibração por intercomparação com padrão da IAEA;

Determinação da concentração de atividade de Pb-210 em amostras de pó preto por

espectrometria gama;

Determinação da concentração de atividade de Pb-210 em amostras de pó preto por

contagem beta.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1- INTRODUÇÃO

2.1.1- HISTÓRICO

A primeira menção da ocorrência de radioatividade no gás natural remete ao

princípio do século XX, mais precisamente em 1904, ano em que foi divulgado o artigo

“On The Radioactivity of Mineral Oils and Natural Gases”, publicado em Transactions

of the Royal Society of Canadá e reproduzido no Anexo I. Nesse trabalho, o autor  J.C.

McLennan  analisa o gás natural proveniente de diversas origens da província de

Ontário, estimando a radioatividade relativa presente (BJORNSTAD e RAMSOY,

1999).

Anteriormente a esse estudo, e sob a influência direta de Ernest Rutherford,

McLennan paulatinamente havia-se interessado pela radioatividade e pela condutividade

elétrica da atmosfera, assuntos esses que em breve tornar-se-iam prioritários em suas

linhas de pesquisa.

Entre 1900 e 1910, McLennan publicou dezessete trabalhos abordando a

radioatividade em metais, gases e óleos, trabalhos esses veiculados não só no

Transactions of the Royal Society of Canada, mas também em outros periódicos, como

o Philosophical Magazine e Physical Review, estes últimos, ingleses (BROWN, 2000).

Na época da publicação de “On The Radioactivity of Mineral Oils and Natural

Gases”, não se dispunha de meios analíticos para determinar o teor absoluto de rádio.

Adotava-se a premissa de que, uma vez que o núcleo do hélio é um dos produtos da

desintegração radioativa, seu átomo seria provavelmente um dos constituintes do gás

natural. Assim, seria factível a existência de uma relação de proporcionalidade entre a

concentração de hélio e a radioatividade devida ao rádio, em meio gasoso.

Com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, surgiu interesse estratégico na

implementação de um substituto para o gás inflamável hidrogênio, em balões e

dirigíveis de uso bélico. Em 1915, Rutherford e outros pesquisadores persuadiram o

Board of Inventions and Research de que o hélio poderia se constituir nesse substituto,

desde que fosse disponibilizado em aporte suficiente.
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Em conseqüência – e dado o histórico de McLennan relacionando a

radioatividade do gás natural à ocorrência de hélio  em dezembro do mesmo ano o

Board solicitou a McLennan um levantamento do potencial de extração de hélio do gás

natural, de forma a se estabelecer sua viabilidade de utilização para fins bélicos, tanto

do ponto de vista da análise de custos quanto em termos de níveis de produção de hélio.

Os resultados satisfatórios obtidos por Mc Lennan em amostragens realizadas

em campos de gás do Canadá – índices de 0,33% a 0,36% de hélio no gás natural –

fizeram com que ele fosse autorizado a implementar uma usina de extração de hélio em

Toronto, processando gás natural fornecido pela National Gas Company, e utilizando

equipamentos doados pela L´Air Liquide de Toronto.

Essa unidade de processamento foi posteriormente transferida de Toronto para

Calgary, à medida que o aporte inicial de hélio diminuía. A produção total de hélio

atingiu então patamares significativos, sendo enviada para a Inglaterra.

Entretanto, a idéia inicial de se utilizar hélio obtido em poços de gás do Canadá

foi repentinamente abandonada, por três motivos principais: (i) os EUA tinham entrado

na guerra e dispunham de grandes quantidades de hélio, obtido de seus próprios poços

de gás; (ii) o aeroplano tinha relegado à obsolescência a utilização de balões e dirigíveis

com fins bélicos; e (iii) houve a constatação do alto custo operacional da utilização do

hélio com fins comerciais, se comparado ao do hidrogênio (BROWN, 2000).

A conjuntura, entretanto, não diminuiu a importância do trabalho de McLennan,

como base para definição de uma linha de pesquisa para o estudo da radioatividade no

gás natural, a partir do interesse ainda meramente acadêmico despertado no meio

científico, incluindo ainda outra publicação referencial, “The Radioactivity of the

Natural Gases of Canada” (SATTERLY e McLENNAN, 1918). Nela é formalmente

desmentida a pretensa relação de proporcionalidade entre o teor de hélio e o nível de

radioatividade, mas definida a presença de Rn-222 e seus filhos de meia-vida longa

como a origem da radioatividade (GESELL, 1975).

Portanto, ao final da década de 20, a ocorrência de radioatividade no gás natural

era uma evidência científica, embora sem maiores desdobramentos do ponto de vista

prático, nem objeto de maiores preocupações do ponto de vista operacional.
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2.1.2. A EVOLUÇÃO DO PROBLEMA

Apesar do interesse surgido nos anos 70 acerca da exposição do público em

geral à radiação proveniente do Rn-222 e filhos de meia-vida longa (BJORNSTAD e

RAMSOY, 1999; GESELL, 1975), não houve naquela época publicações que

abordassem especificamente o tema da exposição, medida ou potencial, originária

desses mesmos radionuclídeos no gás natural.

Essa ausência de publicações ocorreu não obstante a presença de radioatividade

em incrustações, borras e filmes nas indústrias de gás natural e de petróleo,

corroborando o trabalho inicial de McLennan, muito embora este trabalho já fosse

objeto de atenção discreta no meio científico (GRAY, 1990; 1993).

Anteriormente a 1971 já havia sido comprovada a propriedade do radônio em se

concentrar nos NGL Natural Gas Liquids  mais leves, no decorrer do processamento

de gás natural (GRAY, 1993), embora os níveis de concentração obtidos não fossem

considerados relevantes do ponto de vista da segurança do trabalho.

Entretanto, o desenvolvimento de novas técnicas de extração a grandes

profundidades, objetivando a obtenção de uma maior quantidade de etano no gás

produzido, fez com que concentrações significativamente maiores de radônio também

passassem a ser obtidas a partir dessa época. O problema só foi detectado quando o

nível de contaminação por radônio no propileno tornou-se elevado o suficiente para

interferir na resposta de sensores de nível de líquido, durante a detecção de partículas

em suspensão em uma fábrica de propileno (GRAY, 1990; 1993).

Posteriormente foi reportada uma significativa concentração média de chumbo

no gás natural, de aproximadamente 1 µg/m3 (TUNN, 1975), sugerindo que o chumbo

seria oriundo das rochas do lençol, tendo sido inicialmente complexado organicamente

no gás e, posteriormente, trazido à tona com a água de formação (BALDWIN, 1998;

SCHMIDT, 1998).

O mesmo argumento foi adotado para justificar a presença de depósitos de

chumbo metálico em usinas de produção de gás natural (SCHMIDT, 1998). Descobriu-

se mais tarde (OTTO, 1989) que o material radioativo de ocorrência natural (NORM)

incluía certas coberturas da superfície interna de processadores de gás natural, com alta

atividade específica de Pb-210 (BLAND e CHIU, 1996; SMITH, 1987; GRAY, 1993).

Porém, somente no início da década de 80 a possibilidade de ocorrência de

danos radiológicos decorrentes do acúmulo de radioatividade natural nas atividades de
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produção e processamento do gás natural e do petróleo foi objeto de relativa

consideração, a partir da constatação de altos níveis de atividade específica (Ra-226 e

filhos) em incrustações formadas no interior de tubulações, em equipamentos da

indústria do óleo na região central do Mar do Norte (BJORNSTAD e RAMSOY, 1999;

BLAND e CHIU, 1996; SMITH, 1987).

A partir daí, as referências se sucedem, e os trabalhos publicados apresentam

informações adicionais relevantes (GRAY, 1990; 1993). Concomitantemente, passa a

ser regularmente reportada, em indústrias de produção e processamento de gás e de

petróleo, a ocorrência de precipitados e depósitos “invisíveis” de Pb-210, provenientes

tanto de decaimento in situ  Ra-226 na série do U-238, e Ra-228 na do Th-232

quanto não suportados, supondo-se o tempo de residência de ambos, gás e Rn-222,

longo o suficiente (BLAND e CHIU, 1996; HARTOG et al., 2002).

Recentemente, entretanto, parte das atenções tem se voltado para os estudos de

depósitos contendo Pb-210 não suportado. Esses depósitos são encontrados quase que

exclusivamente em indústrias de produção de gás, e apresentam teor de Ra-226

irrelevante ou mesmo ausente, de forma que a ocorrência do primeiro não pode ser

imputada à presença do segundo.

No decorrer de operações rotineiras de limpeza em instalações de produção de

gás natural no noroeste da Europa, foi constatada a ocorrência de uma significativa

diversidade de precipitados de chumbo, todos contendo Pb-210, e alguns apresentando

Ra-226. A presença de ambos provavelmente deve-se à ocorrência de sedimentos

orgânicos enriquecidos com U-238, ou mesmo à presença de precipitados enriquecidos

com Ra-226, no interior ou nas proximidades do lençol de gás (SCHMIDT, 1998).

Embora os mecanismos tanto da origem desse Pb-210 como as de seus isótopos

estáveis não tenham ainda sido plenamente estabelecidos, existe comprovação suficiente

da ocorrência de radioatividade no gás natural, eventualmente em altos níveis de

atividade específica, além da presença de Rn-222 na fração correspondente aos seus

líquidos mais leves (GLP).

Sob esse prisma, é factível admitir-se, então, que tanto a contaminação por Pb-

210 e seus descendentes na indústria do gás quanto o processo de concentração dessa

atividade no decorrer do processamento industrial do gás natural estejam associados ao

aumento da probabilidade de ocorrência de danos à saúde de trabalhadores envolvidos

nessas práticas (BJORNSTAD e RAMSOY, 1999; BLAND e CHIU, 1996; SMITH,
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1987; GESELL, 1975; GRAY, 1990; 1993; SUMMERLIN e PRICHARD, 1986;

DRUMMOND et al., 1990b).

Esse segmento inclui principalmente o pessoal designado para as atividades de

manutenção e, em especial, para tarefas que requerem contato direto com depósitos

radioativos, como a limpeza das linhas de gasodutos.

Conseqüentemente, surge o problema de gerenciamento de rejeitos radioativos,

uma vez que incrustações e borras, além de materiais contaminados, como dutos e

demais equipamentos, precisam eventualmente ser manipulados como rejeitos

radioativos de baixo nível (LLRW). Ainda, devem ser depositados em sítio apropriado,

com o agravante potencial de se gerar um problema adicional de relações públicas para

a empresa (SCHMIDT, 1998; GRAY, 1990; 1993).

2.2- RADÔNIO E RADÔNIO-222 NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL

2.2.1- CARACTERÍSTICAS, MECANISMOS E PROGENIA

O Rn-222 é um gás nobre radioativo, inodoro e incolor, nove vezes mais denso

que o ar, altamente móvel, razoavelmente solúvel em água e em solventes orgânicos. É

produzido pelo decaimento do Ra-226, quinto constituinte da série do U-238, e, embora

seja considerado inerte do ponto de vista químico, forma eventualmente compostos

estáveis com elementos e compostos de alta eletronegatividade.

Tanto o urânio quanto o rádio estão presentes na maioria dos solos e rochas,

inclusive nas formações geológicas associadas à presença de lençóis de gás natural e

óleo, sendo, portanto, abrangente a distribuição de radônio pela crosta terrestre.

Em função de suas características de mobilidade e inércia química, ao se formar,

o radônio pode escapar da estrutura granular de  seus  predecessores,  migrando através

dos espaços porosos e fissuras circundantes, até ser expelido através da cabeça do poço.

Essa eficiência migratória do Rn-222 promove sua segregação, separando-o de

seus filhos, bem como do Ra-226. Ao mesmo tempo, promove a difusão da

radioatividade ao longo do sistema de suprimento de gás natural, pela deposição de Pb-

210. Este último possui características químicas que por si só já favorecem sua

aderência a superfícies internas de vasos e linhas de transporte (SMITH, 1987;

GESELL, 1975).
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Considerando-se o sistema trifásico inicial de produção (óleo, água e gás),

observa-se que o rádio, por ser muito hidrossolúvel, é retido e transportado pela água.

Dessa forma, a ocorrência de um problema radiológico relacionado ao rádio teria

lugar somente no estágio inicial de produção, mais precisamente nos tanques de

separação de efluentes, no decorrer do processo de separação das fases.

Já o radônio pode ser transportado e distribuído indiscriminadamente ao longo

dos sistemas de transporte de fluxo descendente e de manobra, não importando em qual

das três fases esteja retido. Entretanto, há de se considerar a grande diferença entre os

coeficientes de partição do radônio no óleo, na água e no gás. Por esse parâmetro,

sempre que coexistirem essas  três  fases  e  após  o  fracionamento térmico, uma fração

majoritária de radônio será transportada pela fase gasosa, preferencialmente junto às

frações de etano e propano por semelhança de ponto de ebulição, seguindo-se em ordem

decrescente a fase oleosa e a aquosa. É de se esperar, portanto, que instalações que

atuem na extração de etano e propano do gás natural sejam especialmente suscetíveis a

esse tipo de contaminação por NORM (BJORNSTAD e RAMSOY, 1999; GESELL,

1975; GRAY, 1990; 1993).

O radônio apresenta diversidade isotópica, mas, além do Rn-222, somente o Rn-

220 – constituinte da série de decaimento do Th-232 – ocorre em concentrações não

desprezíveis no meio ambiente, embora em níveis significativamente inferiores ao

isótopo de maior ocorrência, além de possuir uma meia-vida menor.

Além do Pb-210, existe a possibilidade de incidência de contaminação

radioativa em usinas de produção de gás decorrente de Bi-210 e Po-210. Ambos podem

formar depósitos em sistemas de manipulação de GLP, o qual corresponde à fração mais

pesada do gás natural composta principalmente de propano e butano.

Durante o processamento, o Rn-222 se concentra na fração de GLP, mesmo

tendo sido segregado anteriormente do Ra-226. Nessas condições, formam-se então

depósitos não suportados – por definição, dissociados da presença de Ra-226 - de Pb-

210, à medida que o Rn-222 decai e seus filhos se propagam por arraste ao longo dos

fluxos tanto de gás natural quanto de GLP.

Os depósitos formados em equipamentos de usinas produtoras de gás diferem

estruturalmente daqueles formados em instalações produtoras de óleo. No caso do gás, o

que se observa é a deposição típica de produtos de decaimento do radônio nas

superfícies internas dos dutos, no interior das válvulas, além de outros equipamentos

ligados à produção de gás. Em decorrência, somente permanecerão como contaminantes
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na instalação de gás o Pb-210 e o Po-210, em função de suas meias-vidas (GRAY,

1990).

A fixação dos produtos de decaimento do radônio a partículas de aerossol no

meio do gás natural requer que este seja submetido sistematicamente a um processo de

filtração para a remoção de particulados com diâmetros aerodinâmicos superiores a 1

m, antes da distribuição para a terra.

2.2.2- CONTAMINAÇÃO POR NORM NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL

A presença constante de radônio – e eventualmente de seus filhos de meia-vida

mais longa  em  formações geológicas associadas a mananciais de gás, torna-os

contaminantes potenciais da indústria de produção e processamento do gás natural.

Ao longo do tempo, os produtos de decaimento do radônio podem-se depositar

como constituintes de incrustações, filmes e borras, provocando freqüentemente

contaminação por NORM em equipamentos, dutos e em outros setores da instalação de

produção.

As incrustações radioativas podem apresentar urânio, tório e rádio, além de seus

respectivos produtos de decaimento, associados à produção de óleo e de gás. Na

indústria do gás, as incrustações formam-se devido a reações químicas entre o Pb-210 e

componentes da superfície interna dos dutos e equipamentos.

Esses componentes podem ser óxidos formados pela corrosão pitting  do

ferro contido no aço constituinte do duto, ou outros compostos presentes, como ferro

metálico e diversos sais de ferro, principalmente sulfetos, além de hidróxidos, como no

caso do pó preto.

As películas ou filmes apresentam composição química similar  à  das

incrustações, sendo consideradas como incrustações pouco desenvolvidas. Esse pequeno

desenvolvimento pode ser devido, principalmente, à pouca idade do depósito ou ao fato

de esse depósito estar em locais sujeitos a operações freqüentes de pig.

As películas - que contêm quase sempre radônio e seus produtos de decaimento,

mas não seus precursores - são, em geral, invisíveis a olho nu. Freqüentemente

encontram-se películas radioativas em cabeças de poços de gás, dutos de transporte,

unidades de tratamento, bombas e demais equipamentos correlatos tanto em usinas de
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processamento de gás, como também em instalações relacionadas ao processamento de

hidrocarbonetos leves (GRAY, 1990, 1993).

As borras radioativas são encontradas em linhas de dutos, usinas de

processamento de gás natural, tanques de estocagem de GLP, bem como em linhas de

transmissão ligadas ao transporte e à distribuição do gás. Materiais envolvidos em

operações de limpeza (pig) e filtros de linhas de gás também podem estar contaminados

com radônio proveniente do gás natural. Sua formação se dá por um processo mais

natural, de decantação, em unidades de separação e em outros locais favoráveis da linha

de produção e processamento e, caracteristicamente, não estão associadas a reações

químicas entre o Pb-210 e as superfícies internas dos equipamentos. Na realidade, o

ciclo de reações que formam a borra ocorre antes dela se depositar.

As borras contaminadas podem apresentar atividades da ordem de vários Bq/g

não só de Pb-210, como também dos demais filhos de meia-vida mais longa do Rn-222

(Bi-210 e Po-210). Esses elementos, todos metais pesados, podem se unir a partículas de

poeira e a aerossóis, tornando-se parte da estrutura da borra, com níveis de

contaminação de até milhares de Bq/g (BALDWIN, 1998).

Nas linhas de gás, os sistemas de filtros que removem do fluxo de gás esses

produtos de decaimento do radônio, juntamente com outros materiais particulados,

podem estar sujeitos a níveis de contaminação radioativa ocupacionalmente relevantes

(GRAY, 1993).

2.3- FORMAÇÃO E REMOÇÃO DO PÓ PRETO – O PIG

2.3.1- HISTÓRICO

Nas unidades de produção e processamento de gás natural, freqüentemente são

produzidas grandes quantidades de resíduos formados por aglomerados de partículas

sólidas. Uma vez formados, esses resíduos tendem a se depositar no interior de

gasodutos e de outros setores da instalações, acumulando-se preferencialmente em

regiões de baixo fluxo e/ou de geometria mais favorável (BALDWIN, 1998; TESTA et

al., 1994; VETTER, 1976; EL-HATTALE, 1985; RAEBURN et al. 1988).

Denominados genericamente de pó preto – uma designação comum  para  a

mistura de diversas formas de sulfeto de ferro com vários contaminantes – esses
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aglomerados constituem-se, ao mesmo tempo, no menos compreendido e mais relevante

contaminante em tubulações de gás e em equipamentos de compressão em tubulações,

além de nas aplicações de refino, recolhimento e estocagem (BALDWIN, 1998).

A longo prazo, a deposição recorrente do pó preto pode provocar uma perda

relevante na eficiência de escoamento e conseqüente falência prematura de

compressores, instrumentos e outros equipamentos,  podendo trazer grandes problemas

para o transporte, distribuição e consumo de gás natural (VILLELA et al., 2001).

Quer estejam fixados à parede ou ao fundo de uma tubulação, os sulfetos de

ferro aumentam a rugosidade dela e, além de se acumular significativamente formando

grandes depósitos e diminuir a área de escoamento, podem desencadear uma severa

queda de pressão nos segmentos posteriores. Ainda mais, ao provocar corrosão da

tubulação, diminuem a espessura da parede, reduzindo a margem de segurança.

Entretanto, embora já houvesse sido detectada a presença dele, e constatado-se

os efeitos, a indústria de tubulações considerava a presença de pó preto como uma

“sujeira” irrelevante. Isso significava que pouca ou nenhuma atenção era dada ao

problema, aos custos ou ao modo de se lidar com ele. Subestimava-se, portanto, a fadiga

e a redução da eficiência em compressores, a obstrução de válvulas e instrumentos e a

perda da capacidade de escoamento.

Essa conjuntura devia-se provavelmente ao fato de que, embora compreendidas

pelos engenheiros de corrosão, as origens do pó preto não eram priorizadas por outros

setores das companhias de gás, setores esses nos quais decisões que influenciam a

formação dele são normalmente tomadas (BALDWIN, 1998).

Por outro lado, não está ainda bem definida uma linha de comportamento da

ocorrência do pó preto. Ao mesmo tempo em que alguns sistemas de tubulações

apresentam problemas decorrentes da presença dele, em outros  em geral os de menor

porte  o problema não é constatado. A formação de pó preto pode ter lugar tanto em

linhas secas quanto em úmidas; em linhas paralelas, pode ocorrer que uma apresente o

problema e outra, não.

A despeito dessas discrepâncias, entretanto, não se tem notícia de um sistema de

tubulações que tenha sido capaz de eliminar o problema do pó preto, uma vez detectada

sua presença.
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2.3.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA E FÍSICA DO PÓ PRETO

Em geral, o pó preto constitui-se de um depósito de particulados úmidos ou

secos, podendo também ocorrer na forma de borra. Pode também ocorrer

mecanicamente misturado ou quimicamente combinado com contaminantes

normalmente presentes no fluxo de gás natural, como água, hidrocarbonetos líquidos,

sais em geral  mais especificamente cloretos, areia e outros resíduos de diversas

naturezas.

A composição química do pó preto é predominantemente inorgânica, contendo

maiores percentuais de ferro, dióxido de silício e enxofre, podendo incluir formas

diversas de sulfetos e/ou óxidos de ferro, além de  ferro  metálico. Um indicativo da

presença desses compostos de ferro é encontrado na atividade magnética do resíduo

sólido, o que, por sua vez, é um indicativo de provável corrosão do ferro carbono

daqueles dutos.

Algumas características físicas de apresentação do pó preto podem variar, como

grau de umidade, coloração, etc. Empiricamente, considera-se que, quanto mais escura a

coloração da amostra, maior será a ocorrência de ferro (Figura 1).

Estruturalmente, o pó preto pode-se apresentar em uma forma úmida  e

semelhante ao alcatrão, ou ainda como um pó extremamente fino, podendo se sub-

dividir continuamente. Eventualmente, o pó preto pode atingir uma granulometria

suficientemente baixa para torná-lo imune à ação dos filtros de linha (BALDWIN, 1998;

VILLELA et al., 2001).

2.3.3- MECANISMOS E ORIGENS QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA

O pó preto é formado no interior de poços de gás natural e de suas respectivas

tubulações de transporte e escoamento. Os componentes e condições necessários para a

formação dele podem estar em um ponto qualquer do sistema.

São duas as origens do sulfeto de ferro nas tubulações: química  e

microbiológica. Conseqüentemente, a formação do pó preto pode-se dar por um dos

dois mecanismos a seguir:

Reações químicas de constituintes presentes nas tubulações, em geral gás sulfídrico;

Assimilação microbiana de constituintes químicos da tubulação, acarretando a

formação de sulfetos de ferro e de corrosão por pitting nas paredes da tubulação.
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Figura 1: Diferentes matizes de resíduos de linhas de gás (pó preto).

A oxidação posterior do sulfeto de ferro formado ou a oxidação direta do ferro

da tubulação (formando o pitting) promoverão a formação de óxidos de ferro. O sulfeto

de ferro pode ser facilmente obtido a partir de substâncias químicas disponíveis

naturalmente no sistema. O gás sulfídrico reage espontaneamente com o ferro na

superfície interna da tubulação, formando sulfeto (BALDWIN, 1998):

H2S + Fe = FeS + H2

A presença de um pequeno percentual de água (3 a 9%) favorece esta reação.

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

2H2S + Fe = FeS2 + 2H2

Além do gás sulfídrico, o enxofre também reage com formação de sulfeto de

ferro, e deve-se levar em conta a abundância de ocorrência de compostos de enxofre em

poços de óleo e de gás.
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A corrosão microbiologicamente influenciada (MIC) é deflagrada por micróbios

que encontram um ambiente favorável nas tubulações do gás natural, produzindo pó

preto ou sulfeto de ferro. É um processo corrosivo importante, caracterizado pela

formação de pitting nas paredes dos dutos, e está baseado na adequabilidade de alguns

pontos da tubulação ao habitat natural desses microorganismos.

Os microorganismos que promovem a corrosão da tubulação podem pertencer a

duas famílias: a das bactérias redutoras de sulfato (SRB) ou a das bactérias produtoras

de ácido (APB). As primeiras consomem sulfatos e produzem gás sulfídrico e são

bactérias anaeróbicas que utilizam a redução do sulfato como aporte de energia e

oxigênio:

2H+ + SO4
2- + CH4 = H2S + CO2 + 2H2O

Em linhas de transmissão de gás previamente tratado para a remoção de H2S, a

presença desse gás em níveis acima dos limites máximos de tolerância provavelmente

indica atividade microbiana, embora também possa significar a falência da unidade de

tratamento.

Mercaptos de baixo peso molecular também podem formar sulfeto de ferro.

Alguns fluxos de gás natural apresentam altos teores naturais de mercaptos, como por

exemplo campos do oeste do Texas e do Novo México. Geralmente os mercaptos não

são removidos, por se constituírem em indicadores odoríferos para a distribuição.

Apesar de as bactérias SRB produzirem diretamente gás sulfídrico e não sulfeto

de ferro, a conversão do primeiro no segundo é direta e imediata no sítio de atividade

microbiana, onde o ferro está presente.

Em ambientes secos ou outros inóspitos, as bactérias SRB podem assumir ainda

um estado latente. Entretanto, quando águas de injeção utilizadas na recuperação

secundária (ou águas de outras fontes) são introduzidas na tubulação ou no poço, pode

ocorrer uma ativação enérgica desse e de outros microorganismos, formando-se blooms

e obstruindo os poros do depósito, os mecanismos da tubulação e a instrumentação com

organismos e precipitados de sulfetos metálicos.

As bactérias APB consomem nutrientes orgânicos e produzem ácidos graxos

voláteis de cadeia curta (VFA). A fermentação orgânica produz dióxido de carbono e

hidrogênio. As bactérias SRB consomem VFA como aporte de carbono e produzem

ácido acético e dióxido de carbono, além de gás sulfídrico. Por isso, essas duas
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comunidades microbianas auxiliam-se mutuamente e freqüentemente coexistem em

ambientes favoráveis.

Apesar de as bactérias APB não produzirem componentes do pó preto, se

constituem em indicadores confiáveis das SRB, as quais produzem indiretamente

sulfetos de ferro. As bactérias APB podem formar óxidos, dependendo do pH do meio.

Os ácidos graxos voláteis de cadeia curta (VFA) são componentes naturais dos

fluidos dos lençóis e constituem-se em fonte de nutrientes para algumas espécies de

microorganismos. A introdução de nitratos no lençol pode alterar o ambiente, de forma

a favorecer a multiplicação das bactérias denitrificantes (DNB), uma espécie natural.

A presença de bactérias denitrificantes é extremamente desejável e benéfica, por

serem competidores extremamente vorazes do suprimento de ácidos graxos voláteis de

cadeia curta e, portanto, inibirem a proliferação indesejável das bactérias redutoras de

sulfato. As DNB produzem nitrogênio e beneficiam diretamente o lençol de diversas

formas:

Aumentando a pressão interna;

Prevenindo o entupimento dos poros com bactérias redutoras de sulfato (SRB);

Inibindo a produção de gás sulfídrico.

Referido como “exclusão biocompetitiva”, o processo pode ser utilizado na

identificação da origem da corrosão, se química  ou  microbiana. Entretanto, o indício

mais conclusivo de ocorrência de corrosão microbiologicamente influenciada é a

presença de pits na parede da tubulação.

Eventualmente um nódulo de matéria composta pelos microorganismos, pelo

que consomem e pelo que depositam recobre os pits. Pits individuais tornam-se menos

aparentes à medida que se aprofundam e tornam-se mais numerosos (VILLELA et

al.,2001).

A formação puramente química (i.e., sem atividade microbiana) de sulfetos de

ferro é indicada pelas presenças deste e de gás sulfídrico, sem a identificação de ácidos

graxos de cadeia curta. Um teste trivial para confirmação da presença de pó preto na

forma de sulfeto de ferro consiste em acidificá-lo, colocando-se uma alíquota de pó

preto em um tubo com ácido clorídrico. O cheiro de ovo podre característico da

formação de gás sulfídrico é uma prova da presença de sulfeto.
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Além de  ser  um agente de oxidação direta das paredes de aço carbônico das

tubulações, a presença de água é essencial para a ocorrência de corrosão

microbiologicamente influenciada, por promover a proliferação microbiana.

Ao se modificar a temperatura atmosférica ou qualquer outra temperatura

ambiental da linha de tubulação, pode ocorrer uma rápida condensação do vapor d’água

existente no interior da tubulação, acarretando a formação de depósitos de água líquida

nos pontos mais baixos da tubulação.

Se esta água não for regularmente drenada, poderá despertar a comunidade

latente de esporos, ativando um mecanismo de bloom, e promovendo corrosão

microbiologicamente influenciada. Ou seja, os pontos mais prováveis de se encontrar tal

tipo de corrosão estão localizados em regiões mais baixas no interior da tubulação, onde

há possibilidade de acúmulo de água. A eliminação desses pontos através da drenagem

regular dessa água de condensação auxilia na prevenção de danos à tubulação e na

formação de sulfetos de ferro.

Tanto as bactérias redutoras de sulfato (SRB) quanto as bactérias produtoras de

ácido (APB) preferencialmente ocorrem na interface entre uma poça d’água e uma

região mais seca, independentemente das dimensões da primeira, produzindo, nessas

condições, uma estrutura denominada biofilme.

Do ponto de vista analítico, a amostragem da água deve ser feita sem expô-la ao

ar, devendo-se também assegurar que o tempo de espera para o mapeamento

microbiológico seja reduzido o suficiente para excluir a possibilidade de uma

superestimativa dos resultados em função de proliferação bacteriana posterior na

alíquota. Entretanto, mesmo sob condições experimentais satisfatórias, a obtenção de

resultados experimentais com grande exatidão apresenta grandes dificuldades.

Uma vez feita a amostragem, deve-se tomar cuidados relativos à proteção da

alíquota quanto à influência de fatores externos ou não relacionados ao objetivo

analítico, tais como:

Oxidação externa (i.e., fora da tubulação);

Contaminação de qualquer natureza;

Proliferação posterior das bactérias originais (deve-se minimizar o intervalo de

tempo entre coleta e contagem).
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2.3.4. FORMAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE Pb-210

Tanto na fase aquosa quanto na gasosa, os produtos de decaimento do Rn-222

podem se agregar a partículas dispersas e a colóides, fixando-se e sendo carreados por

elas. Eventualmente um percentual variável destas partículas  e seus átomos de Pb-210

agregados  irá se depositar na superfície interna da linha de dutos.

Além disso, devido à turbulência do fluxo, alguns átomos de Pb-210 podem vir a

se fixar diretamente nessas superfícies, ou seja, sem estarem agregados a particulados,

formando um depósito característico muito fino e relativamente estável.

Em função da umidade do gás e de suas concentrações de substâncias reativas -

dióxido de carbono, gás sulfídrico, dentre outras - o chumbo constituinte desses

depósitos pode, ao longo do tempo, se converter em sais de chumbo, como a galena

(PbS), além de cloretos e sulfatos, dentre outros compostos:

Pb2+ + H2S = PbS + 2H+

Os átomos formados de Pb-210 também podem estar sujeitos às reações

químicas anteriores, sendo eventualmente oxidados. Posteriormente os íons Pb2+ podem

ser capturados ao longo do fluxo por reações de troca iônica, ou se fixarem

eletrostaticamente a superfícies internas dos dutos e equipamentos.

A reação de formação de galena tem lugar durante a diminuição de temperatura

e pressão; observou-se que alguns mananciais/poços produzem uma quantidade

razoável de chumbo estável, proveniente, provavelmente, de minérios de chumbo na

formação rochosa.

Desta forma, o Pb-210 pode ser considerado como o único contaminante

radioativo primário não suportado em incrustações sólidas que contenham

majoritariamente sulfeto de chumbo, diversos óxidos de chumbo e misturas de cloretos

e carbonatos de chumbo.

O processo de corrosão do aço constituinte dos componentes do sistema de

produção de gás pode ser definido como um processo eletroquímico de dissolução do

ferro que o constitui, simplificadamente:

Fe 0 = Fe2+ + 2e-
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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-

Em um ambiente aquoso redutor (por exemplo, um sistema de gás natural), na

faixa de pH de 3,5 a 6, os elétrons livres reagem com  os  H+, regenerando o gás

hidrogênio:

2H+ + 2e- = H2 (gás)

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

reação de competição:

Pb2+ + 2e- = Pb0 (metálico)

Outro caminho químico está relacionado à ocorrência de incrustações

constituídas majoritariamente por sulfeto de chumbo, óxidos de chumbo e misturas de

seus sais (cloretos, carbonatos, etc.):

Fe (metal) + 2H2O + Pb2+ =  FeOOH + Pb + 2H+ + 1/2H2

e

2Fe (metal) + 3H2O + 2Pb2+ = Fe2O3 + 2Pb0 + 6H+ + 2e-

Ambas as co-reações ocorrem simultaneamente ao processo normal de corrosão

do aço - se referindo ao Pb-210 encontrado em camadas ultra-finas (“invisíveis”) de

chumbo elementar - e podem ser sintetizadas em uma forma simplificada única

(WHITE e ROOD, 2001):

Fe0 + Pb2+ = Fe2+ + Pb0
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A análise de componentes de aço do equipamento de produção de gás cobertos

por incrustações indica a possibilidade de este último mecanismo ser responsável pela

deposição de chumbo metálico. Nesse caso, a dissolução do ferro vai desencadear o

processo de corrosão do aço.

A formação de goetita e/ou hematita a partir do ferro dissolvido desenvolve

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 contacto com o aço, aumentando cada vez mais a

dissolução do ferro.

O transporte de elétrons através da camada de óxido e dos sítios de oxidação

permite o crescimento constante do sítio de oxidação mais interno para fora da

superfície interna do equipamento (i.e., o crescimento se dá para dentro da tubulação).

Alternativamente, a corrosão uniforme ao longo de toda 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, com o

desenvolvimento rápido de depósitos que poderão provocar a oclusão total do duto.

De acordo com sua composição e morfologia, os precipitados de chumbo,

encontrados em instalações de produção e processamento de gás natural durante

operações de limpeza, obedecem à seguinte classificação:

Classe I: precipitados finos e em forma de crosta, contendo Pb metálico, barita

(BaSO4) e galena (PbS), originários de misturas gás-água não tratadas, podendo ser

encontrados por toda a extensão da linha de dutos;

Classe II: precipitados anelares e homogêneos, constituídos de Pb metálico,

formados a partir da água de produção segregada em bombas;

Classe III: precipitados suspensos, encontrados tanto ao longo da tubulação do poço

quanto nos dutos e válvulas de fluxo descendente, sendo igualmente originários de

misturas gás-água não tratadas (SCHMIDT, 1998).

Resumidamente, podem ser consideradas três vias prováveis de formação de

depósitos contendo Pb-210 na indústria de produção e processamento de gás:

Decaimento in situ do Rn-222, se o tempo de residência do radônio na instalação for

suficiente. Esse tipo de depósito é encontrado predominantemente em unidades de
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fracionamento de baixas temperaturas, em tanques de estocagem e em equipamentos

de transporte;

Decaimento in situ do Ra-226 presente em incrustações de alcalinos terrosos. Esses

depósitos podem ser encontrados em qualquer ponto de ocorrência de incrustações

em equipamentos de gás “comum” e óleo;

Transporte de Pb-210 não suportado, juntamente com um isótopo estável de

chumbo, o qual atua como carreador nos fluidos do lençol. O chumbo metálico é

precipitado por uma reação eletroquímica. No caso da galena (PbS), a

supersaturação pode ser responsável pela deposição.

2.3.5- CATALISADORES DA FORMAÇÃO DE PÓ PRETO E DA CORROSÃO

Por ser uma mistura de hidrocarbonetos, o gás natural eventualmente pode

conter componentes gasosos não combustíveis. A concentração de cada componente no

fluxo de gás pode afetar significativamente a medida, a eficiência do gás, e a operação

na tubulação, além da utilização final pelo consumidor.

Existem componentes-traço no gás que, apesar de praticamente não

influenciarem a capacidade de aquecimento do mesmo, podem catalisar positivamente a

formação de FeS (por extensão, o pó preto) e resultar em problemas no equipamento.

Dentre os componentes de ocorrência freqüente e natural encontramos  o  gás

sulfídrico, o enxofre, o dióxido de carbono, a água e o nitrogênio gasoso. Todos ocupam

espaço e absorvem energia ao serem movidos ao longo do sistema, por isso são agentes

que reduzem a eficiência da tubulação. Tampouco auxiliam a combustão ou absorvem

energia obtida pela queima do gás natural. Com exceção do nitrogênio, todos formam

compostos de caráter ácido que favorecem a corrosão. O gás sulfídrico e o enxofre,

como componentes primordiais na formação de sulfeto de ferro, são de especial

interesse nos esforços para se controlar a formação de pó preto.

O dióxido de carbono é um formador de ácidos e catalisa a corrosão na

tubulação em pontos de acúmulo de água. O oxigênio livre não ocorre naturalmente no

gás natural, mas pode penetrar através de orifícios em sistemas de baixa pressão. Os

efeitos da presença de oxigênio livre na tubulação são função de sua concentração:

corrosão significativa em baixas concentrações e combustão em concentrações maiores

(BALDWIN, 1998).
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2.3.6- ESTRATÉGIAS ANALÍTICAS DE MINIMIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PÓ

PRETO

Para que a formação de pó preto seja minimizada, é necessária a implantação de

um programa de monitoração e prevenção do processo de corrosão do aço carbono que

constitui os dutos. A análise qualitativa e quantitativa dos produtos de corrosão permite

a identificação dos mecanismos desta corrosão e, por extensão, dos mecanismos de

formação de pó preto, sendo, por isso, uma metodologia de pesquisa bastante difundida

atualmente (VILLELA et al.,2001).

Da mesma forma, a análise dos componentes gasosos do gás pode fornecer

alguns subsídios quanto à prevenção da formação de pó preto. Esse tipo de

procedimento compreende inicialmente a amostragem – excluindo-se sólidos e líquidos

 em um local definido na tubulação e posteriores ensaios de laboratório.

A maioria das análises de composição de gás concentra-se na determinação de

alguns hidrocarbonetos (metano, etano, propano e isobutano), além de poucos

constituintes comuns (enxofre, gás sulfídrico, oxigênio e vapor d’água).

Em termos preventivos, a análise inorgânica é mais relevante, uma vez que

avalia a ocorrência de participantes de processos de formação de sulfetos de ferro, bem

como de outros mecanismos de corrosão, além de fornecer uma estimativa indireta da

probabilidade de formação de sulfeto de ferro (BALDWIN, 1998).

O método convencional para a minimização da deposição do pó preto se baseia

na extração prévia por filtração. A filtração dá-se imediatamente antes da entrada da

estação de compressão da unidade de processamento. Os filtros são especificados e

fazem parte da linha de acessórios do compressor.

De  modo geral, não há condições de operação nas quais medidas de campo

possam fornecer uma avaliação exata do desempenho dos filtros e separadores. O único

parâmetro determinado experimentalmente capaz de avaliar o desempenho do filtro de

campo medido diretamente é o incremento da queda de pressão, medido ao longo do

dispositivo de remoção de partículas. A queda de pressão após o filtro é um indicativo

de que este está coletando partículas e começando a ficar obstruído.

A análise qualitativa e quantitativa do material que passa pelo filtro é

problemática. Os filtros são limpos baseados na avaliação da queda de pressão; uma

queda de pressão maior significa que o filtro está tão carregado que está ocorrendo
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resistência ao escoamento. Deve-se levar em conta a capacidade máxima de retenção do

filtro, de forma a que ele seja limpo antes que se torne sobrecarregado (overfill).

Existem várias práticas que têm como objetivo a retirada de material líquido ou

sólido de uma tubulação de gás. Algumas são capazes de reter materiais específicos,

mas nem todos são eficientes na retenção de todos os tipos de materiais.

O sulfeto de ferro freqüentemente se fragmenta em partículas sub-micrômicas,

devido a sua tendência em subdividir-se em pedaços menores, o que torna necessária a

utilização de filtros de menor porosidade. Além do sulfeto, os filtros devem ser capazes

de reter também líquidos porventura presentes, como água e hidrocarbonetos.

Devido às suas limitações, a filtração, embora constitua uma prática necessária,

fornece apenas uma solução a curto prazo, sendo incapaz de fornecer uma resposta

definitiva ao problema (BALDWIN, 1998).

2.3.7- REMOÇÃO DO PÓ PRETO: PIG, MANUSEIO E DEPOSIÇÃO

Não existe ainda uma solução definitiva que possibilite a eliminação do pó

preto, mas algumas medidas podem ser adotadas para o seu controle. Dessa forma, uma

vez tendo sido gerado pó preto no interior de uma tubulação, as operações de remoção,

manipulação e deposição devem ter lugar e continuar até que se iniba completamente a

formação do mesmo.

O principal método de remoção desses depósitos é baseado na passagem de uma

broca internamente ao longo da tubulação, de forma a arrastá-los para fora, semelhante

ao sistema roto-rooter®, ou através de outros meios físicos. Como conseqüência,

podemos encontrar contaminação por NORM em ambientes em que operações de

remoção das incrustações estejam sendo realizadas, seja em tubulações e equipamentos

na área do poço, ou fora dela.

A presença de sulfetos de ferro, por si só, já constitui um fator complicador para

a retirada do pó preto por outros métodos. Embora a filtração na estação de compressão

seja a maneira mais usual de se remover pó preto de uma tubulação, os sulfetos de ferro

não são facilmente retirados do fluxo por filtração, e ainda apresentam a propriedade de

entrar em combustão sob certas condições.

Além disso, deve-se levar em conta que a composição química do rejeito sólido

é função tanto da origem do gás natural quanto do tempo de operação do gasoduto

(VILLELA et al., 2001).
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A maior parte dos sulfetos de ferro tende a aderir à parede da tubulação onde se

formou. Eventualmente, fixa-se àquele ponto através de uma incrustação de sais. O pó

adere a superfícies úmidas e acumula-se em pontos de concentração de água ou

hidrocarbonetos.

Dentre os fatores que afetam a movimentação do sulfeto de ferro estão o grau de

desidratação, alterações na taxa de escoamento induzidas por mudanças na pressão, e

ações abrasivas que removem o pó das paredes da tubulação.

A operação de limpeza é executada por agentes abrasivos em movimento através

da tubulação, água ou outros líquidos. São utilizados normalmente líquidos na lavagem

da tubulação, com conseqüente remoção dos sulfetos de ferro. Embora vantajosa por ser

barata e abundante, a utilização de água requer alguns cuidados, porque a permanência

dela na tubulação irá catalisar a corrosão microbiologicamente influenciada, e a

oxidação comum.

São utilizados, como opção, óleo diesel ou álcool, porque não apresentam o

risco de promoverem a proliferação microbiana, e são relativamente baratos e

disponíveis. Fornecedores comerciais também oferecem agentes de limpeza formulados

especificamente para a remoção do pó preto das tubulações.

A operação de pig envolve a inserção e movimentação de um objeto ao longo da

tubulação com fins de remoção de material, por pressão de gás. O mecanismo de

limpeza consiste em “empurrar” o material que se destacou para a frente e para fora da

tubulação, em um determinado ponto, a partir do qual esse material é coletado (Figura

2).

Uma opção complementar para o pig convencional, segundo alguns operadores,

é o pig “inteligente”, capaz de remover muito mais pó preto. Seu princípio baseia-se nas

propriedades eletromagnéticas da maioria dos sulfetos de ferro.

Por essa técnica, uma vez que tenham sido destacados das paredes, tais sub-

particulados de ferro seriam atraídos por um campo magnético ao redor. A captura

dessas pequenas quantidades de sulfetos de ferro, bem como de substâncias que o

sintetizam, tende a ser a aproximação mais efetiva na prevenção da sua formação e da

ocorrência de efeitos indesejáveis associados a sua presença (BALDWIN, 1998).

O pig também é útil na remoção de água e de outros líquidos acumulados na

tubulação, porque os impulsiona ao longo da tubulação, fazendo ocasionalmente com

que se combinem com o pó, formando uma borra. As seções da tubulação que não

podem ser submetidas a pig, ou mesmo abertas para ser submetidas a inspeções de
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limpeza, estão sujeitas a extensa corrosão microbiologicamente influenciada, chegando

mesmo a penetrar na tubulação.

Figura 2. Terminal de captação do pó preto (“canhão”) em linhas de gás.

Uma opção complementar para o pig convencional, segundo alguns operadores,

é o pig “inteligente”, capaz de remover muito mais pó preto. Seu princípio baseia-se nas

propriedades eletromagnéticas da maioria dos sulfetos de ferro.

Por essa técnica, uma vez que tenham sido destacados das paredes, tais sub-

particulados de ferro seriam atraídos por um campo magnético ao redor. A captura

dessas pequenas quantidades de sulfetos de ferro, bem como de substâncias que o

sintetizam, tende a ser a aproximação mais efetiva na prevenção da sua formação e da

ocorrência de efeitos indesejáveis associados a sua presença (BALDWIN, 1998).

O pig também é útil na remoção de água e de outros líquidos acumulados na

tubulação, porque os impulsiona ao longo da tubulação, fazendo ocasionalmente com

que se combinem com o pó, formando uma borra. As seções da tubulação que não

podem ser submetidas a pig, ou mesmo abertas para ser submetidas a inspeções de
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limpeza, estão sujeitas a extensa corrosão microbiologicamente influenciada, chegando

mesmo a penetrar na tubulação.

Uma das dificuldades na inserção de um material - sólido ou líquido - na

tubulação, para fins de limpeza, é a inevitável necessidade de remoção posterior. Isso

freqüentemente limita a eficiência de limpeza, quando o projeto daquele segmento da

tubulação é inconveniente para a operação.

Esse princípio se aplica tanto ao pig propriamente dito, quanto à lavagem

líquida. Deve ser evitada tanto a construção de ramificações sem saída (deadlegs) como

a de ramificações laterais, bem como de linhas de dutos para as quais operações de pig

não estejam previstas, do ponto de vista da formação de pó preto. Mesmo linhas de

instrumentação devem incluir meios de isolamento e limpeza, para se prevenir o

entupimento e conseqüente perda de sinal.

Uma vez tendo sido removido o pó preto da tubulação – seja por filtração e

limpeza dos filtros, por pig ou por outra via de acesso à tubulação, ao compressor ou à

área interna da instrumentação – devem ser  tomadas precauções para o seu manuseio

seguro, em função de procedimentos e normas de segurança, principalmente quanto a

sua inflamabilidade.

O risco de combustão não prevista é maximizado quando o material se encontra

seco e fino. Conseqüentemente, a concentração desse material em agregados, ao

diminuir grandemente a razão superfície exposta ao ar/massa, contribui de forma

eficiente para a minimização desse risco.

Seja devida à presença de água ou de hidrocarbonetos, a umidade no pó preto o

torna menos sujeito à combustão, uma vez que o líquido, neste caso, atua como

dissipador de calor.

Na prática geral, molha-se com água o pó preto retirado, de forma  a  que  seja

retardada a combustão, embora, evidentemente, esse risco retorne quando o material

seca. São diversos os relatos de combustão de pó preto na caçamba de caminhões,

durante o transporte para o sítio de deposição final, ou mesmo na própria deposição no

repositório final. No primeiro caso, tem-se o agravante de o movimento catalisar a

desidratação do material, e a exposição ao oxigênio.

O pó preto encontra-se potencialmente sujeito à combustão também logo após

ser retirado, e antes de ser molhado, no decorrer do processo de deposição inicial. Os

responsáveis por algumas linhas de tubulações reportaram a  estocagem dos  filtros  em

caixas de aço, antes de serem levados ao sítio final de deposição.
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O permanganato de potássio (KMnO4) é, dentre os oxidantes, o mais adequado

para o tratamento de sulfetos de ferro. É seguro, fácil de usar e, geralmente, descartável.

Quando aplicado em uma solução de aproximadamente 4%, praticamente não apresenta

riscos no contato com a pele, não exige materiais especiais de construção e não gera

produtos secundários perigosos ou potencialmente explosivos (BALDWIN, 1998).

O processo de remoção do pó preto na exploração e produção do gás natural está

baseado em um princípio de arraste mecânico não seletivo. Eventualmente, esse

processo pode se constituir na prática de manutenção na qual o operador tem um

contacto potencialmente direto com depósitos de Pb-210 e de seus filhos de meia-vida

longa, sujeitando-se mais intensamente aos riscos radiológicos decorrentes dessa

interação.

Adicionalmente, guardadas as diferenças entre as diversas instalações, admite-se

ainda o agravante de que as operações de pig são eventuais, concentrando-se em

superfícies com uma contaminação potencial severa, ou regulares, como as demais

práticas de manutenção, abrangendo uma  superfície com contaminação média menor,

mas muito mais extensa.

2.3.8- RISCOS RADIOLÓGICOS NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL

O processamento do gás natural - visando a remoção de impurezas (CO2,  H2O,

H2S, etc.) e a obtenção final de GLP, como propano e butano - acarreta a concentração

de quantidades-traço de Rn-222, inicialmente presentes no fluxo de entrada, nos fluxos

resultantes, ricos em propano. Tal fato reconhecidamente está associado à incidência de

riscos radiológicos potenciais à saúde de trabalhadores (DRUMMOND et al., 1990a,

1990b; SUMMERLIN e PRICHARD, 1986; GRAY, 1990; GESELL, 1975).

Além do nível de atividade envolvido e dos procedimentos operacionais, os

riscos radiológicos potenciais a que estão ocupacionalmente expostos trabalhadores da

indústria de produção e processamento de gás natural vão depender também da

condição suportada ou não dos depósitos de contaminantes nas tubulações e

equipamentos da instalação.

De modo geral, entretanto, uma vez permanecendo contidos no interior das

tubulações e equipamentos – e associa-se essa contenção a condições normais de

operação  a presença de Rn-222 e de sua progenia de meia-vida longa não constituirá

risco radiológico à saúde de trabalhadores e de indivíduos do público em geral.
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O Rn-222 dispõe de uma energia de emissão gama alta o suficiente para ser, por

vezes e em condições favoráveis, rastreado externamente com detectores convencionais

de radiação. Por outro lado, seus filhos de meia-vida mais longa (Pb-210, Bi-210 e Po-

210) ou não emitem gama ou apresentam energias de emissão gama baixas, facilmente

atenuadas e absorvidas pelas paredes dos equipamentos, o que inviabiliza a detecção

externa direta desses contaminantes.

Essas características promovem uma diferenciação clara em termos de detecção

de depósitos suportados e não suportados, sendo os primeiros – satisfeitos os níveis do

limite de detecção do equipamento utilizado – monitoráveis externamente, mas os

segundos não, de forma a associar-se a estes últimos um caráter de “invisibilidade”

radiométrica, independentemente da ocorrência dar-se na forma de incrustação, borra ou

película (BJORNSTAD e RAMSOY, 1999).

A “invisibilidade” radiométrica dos depósitos não suportados os exime de serem

considerados um problema radiológico em condições operacionais normais, e esta

parece ser uma das razões para a pouca atenção que vêm merecendo. Além disso, esse

raciocínio pode levar a alguns erros posteriores de avaliação do risco radiológico em

condições definidas como fora da normalidade.

Incluem-se nessas condições operações eventuais relacionadas a situações

definidas como de sessões intensas de manutenção (workover), compreendendo

desmantelamento, remoção, manutenção, limpeza de equipamentos contaminados e de

remoção de pó preto.

Quando da realização dessas práticas, o operador precisará forçosamente ter

contato direto com as superfícies desses equipamentos, e seus depósitos radioativos,

independentemente da forma como se apresentem (SMITH, 1985; BASSIGNANI et al.,

1991; TESTA et al., 1994; GRAY, 1990; 1993).

A inércia química e conseqüente ausência de afinidades químicas tornam

inespecífica a via de incorporação uptake  de radônio. Potencialmente, os riscos

radiológicos ocupacionais, associados à exposição aos filhos de meia-vida mais longa

do Rn-222, serão indiretos, ou seja, mais dependentes do aspecto físico do processo de

incorporação do que das interações químicas  entre  o  contaminante  e  o  meio

contaminado.

Dessa forma, admite-se que a irradiação do trato respiratório pelas emissões alfa

e beta decorrentes da inalação desses radioisótopos  liberados no decorrer de operações
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de manutenção preventiva, limpeza e similares  constitui-se na via preferencial de

produção potencial de níveis relevantes de exposição ocupacional à radiação, embora

ocorram ainda outras três vias alternativas e menos relevantes, a saber (GESELL, 1975;

SUMMERLIN e PRICHARD, 1986; DRUMMOND et al., 1990b):

Exposição externa devido à radiação gama penetrante proveniente de filhos do Rn-

222 de meia-vida curta, presentes no fluxo de produção ou depositados nas

superfícies internas de equipamentos de produção, processamento e estocagem de

gás natural e seus produtos;

Exposição interna devido à incorporação por inalação de Rn-222 e filhos de meia-

vida curta, a partir de eventos de fuga ou de ventilação do gás natural e seus

produtos;

Exposição interna devido à incorporação por inalação de Rn-222 e filhos de meia-

vida curta, a partir da combustão do gás natural e seus produtos.

Expõe-se dessa forma o operador de pig à possibilidade de incorporação de Pb-

210 e de seus filhos por inalação e/ou ingestão, além de contaminação e exposição

externas. Existe, portanto, o risco potencial de ocorrência de um dano interno

radioinduzido, proporcional à quantidade de contaminante incorporada (BJORNSTAD e

RAMSOY, 1999; BLAND e CHIU, 1996; SMITH, 1987; GESELL, 1975; GRAY,

1990; 1993; SUMMERLIN e PRICHARD, 1986; DRUMMOND et al., 1990b).

Por extensão, soma-se a essas situações de risco o posterior gerenciamento do

material residual, produzido nessas operações. Uma vez que esse material é passível de

se constituir em rejeito radioativo – e, portanto, também um gerador potencial de riscos

radiológicos – seu processamento posterior deverá estar em concordância com

procedimentos específicos de proteção radiológica.

Eventualmente, em função dos níveis de radioatividade natural atingidos, os

problemas relacionados à proteção radiológica ocupacional que surgem podem,  em

certos aspectos, ser comparados àqueles decorrentes do manuseio, estocagem e

deposição de fontes não seladas (TESTA et al., 1994).
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CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1- AMOSTRAS, EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS

As amostras de pó preto analisadas neste trabalho foram cedidas pelo

CENPES/PETROBRAS, porém poucas informações eram disponíveis quanto à origem

delas. As amostras, no total de cinco, apresentavam granulometria identicamente fina,

contudo apresentavam variações na coloração, entre preto, cinza e castanho.

A espectrometria gama para determinação da atividade de Pb-210 foi realizada em

um detector de germânio planar, marca CAMBERRA, tipo LEGe, modelo GL2020R,

com as seguintes características (Figura 3):

Diâmetro ativo = 50,5 mm;

Área ativa = 2.000 mm2;

Distância e espessura da janela = 5 mm e 0,5 mm, respectivamente.

Na contagem beta do Bi-210 foi utilizado um contador proporcional alfa/beta

(low level counter) de fluxo gasoso, com 10 canais, geometria 5cm, de baixa radiação

de fundo (background), modelo LB770, marca BERTHOLD.

O programa MAESTRO-32 foi adotado nas etapas de calibração do sistema de

detecção – inclusive na validação posterior pela amostra padrão IAEA-300  e  na

determinação da atividade específica de 210Pb nas amostras de pó preto. As massas das

amostras foram determinadas por diferença em balança semi-microanalítica

MICRONAL, modelo B2000.

3.2- CALIBRAÇÃO DO DETECTOR DE GERMÂNIO PELO MÉTODO DE

SOLUÇÕES-PADRÃO IC E IS

Os padrões de calibração foram fornecidos pelo Laboratório Nacional de

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD), laboratório este designado pelo
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Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). Inicialmente foram requisitados dois

tipos de padrões em solução, com atividades variáveis:

O primeiro  denominado solução IC  continha Eu-152 (1,1 kBq), Pb-210 (740

Bq), Am-241 (600 Bq) e Cs-137 (370 Bq).

O segundo – denominado solução IS  continha Ce-139 (470 Bq), Cs-137 (4,6

kBq), Mn-54 (3,8 kBq), Y-88 (4,5 kBq), Co-60 (3,7 kBq) e Na-22 (3,8 kBq).

Figura 3. Componentes do sistema de espectrometria gama.

Ambos foram utilizados para fins de avaliação da contribuição do efeito soma.

As atividades corresponderam a um nível recomendado pelo LNMRI. Os padrões de

calibração utilizados posteriormente na verificação da reprodutibilidade da calibração

consistiram de níveis similares de atividade.

Na espectrometria gama, o mesmo frasco adotado pela nossa Divisão

DIRIN/IRD/CNEN  na espectrometria de rotina foi padronizado para as medidas,

sendo selecionadas as geometrias 1 cm e pote cheio, em função do nível de
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preenchimento após a diluição do padrão. A geometria pote cheio corresponde ao

nivelamento com a marca de referência do frasco de contagem (Figura 4).

Figura 4. Geometrias de contagem para espectrometria gama.

O tempo de contagem foi arbitrado em 7200s, como nas contagens preliminares

na espectrometria gama de rotina da DIRIN, sendo obtidas as áreas líquidas de fotopico

para as seguintes energias em keV: 244,7; 344,3; 411,1; 444,0; 778,9; 964,1; 1112,1;

1408,0 (Eu-152); 46,5 (Pb-210); 59,5 (Am-241); 661,7 (Cs-137); 165,9 (Ce-139); 834,8

(Mn-54); 898,1 (Y-88); 1173,2 e 1332,5 (Co-60); 1274,5 (Na-22) (Figura 5).

Para cálculos da atividade dos radionuclídeos de interesse presentes nas

amostras, a calibração de eficiência foi dividida em duas regiões, a saber:

Fotopicos com energia superior a 200 keV;

Fotopicos com energia inferior a 200 keV.

Considerando a região de energia superior a 200 keV, para cada geometria e

padrão adotados, a curva de calibração foi normalizada a partir de algoritmo de

regressão linear em planilha Excel®. Para os fotopicos de energia inferior a 200 keV,

foram utilizadas eficiências determinadas experimentalmente ponto-a-ponto.
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Figura 5: Posicionamento do frasco de contagem na espectrometria gama.

3.3- CALIBRAÇÃO DO DETECTOR DE GERMÂNIO PELO MÉTODO DE

MONTE CARLO

A metodologia adotada baseou-se em técnica referente à modelagem de um

detector coaxial, com as devidas alterações para adequação à aplicação a detectores

planares (CONTI, 1999).

Foram utilizadas duas fontes-padrão sólidas de Cs-137 e Am-241, com

atividades definidas. Inicialmente foi retirada a parte superior da blindagem e realizada

uma contagem de radiação de fundo, para confirmar a ausência de contribuições

externas, exceto as naturais do próprio ambiente e não oriundas de fontes artificiais.

Em seguida, cada uma das fontes foi posicionada separadamente em suporte

específico junto à parede lateral e no ponto central do topo do detector. Para cada uma

das quatro situações foram realizadas três contagens de 60 s, sendo obtidas então as

áreas líquidas do fotopico (SL) através do programa MAESTRO-32.

Além das áreas líquidas, foram determinadas algumas dimensões do detector,

através de paquímetro, e levantados dados operacionais relevantes:
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Distância entre o topo do detector e a borda mais próxima do suporte da fonte

posicionada lateralmente;

Diâmetro externo do detector;

Dimensões internas e externas do frasco de contagem;

Características operacionais do detector;

Curvas de calibração do detector obtidas pelo método de soluções-padrão (sub-

ítem 3.2.1).

3.4- DETERMINAÇÃO DA CORREÇÃO DE AUTO-ABSORÇÃO DO Pb-210

A correção da eficiência do Pb-210 devida à auto-absorção foi levada a efeito

pelo método de contagens relativas (GODOY et al., 1987), adotado nas medidas de

rotina no DIRIN/IRD. O método empregou uma fonte referência sólida de Pb-210, com

atividade da ordem de MBq, e um padrão aquoso de Pb-210 de atividade conhecida,

fornecido pelo LNMRI/IRD. Este último foi adicionado a um frasco de contagem

padronizado, de forma a possibilitar o nivelamento com água deionizada, para as duas

geometrias de interesse, 1 cm e pote cheio.

Inicialmente foi determinada a eficiência para Pb-210 em água nas duas

geometrias ( Pb-210,1cm,água e Pb-210,potecheio,água), por contagem direta em um tempo

arbitrado de 3600s. Em seguida foram determinadas taxas de contagem com a fonte

referência sólida de Pb-210, posicionada sobre o frasco de contagem em três situações:

frasco vazio (Io), frasco com água (Ip) e frasco com a amostra da qual se quer determinar

a correção de auto-absorção (Ia). Os tempos de contagem foram iguais ao inicial, para

fins de uniformidade. O nivelamento da água para Ip era determinado pela geometria de

Ia.

A partir dos dados obtidos, definem-se os fatores Fa e  Fp, de acordo com as

seguintes fórmulas:

Fa  =  [ln (Ia/Io)] / [(Ia/Io) – 1]

Fp  =  [ln (Ip/Io)] / [(Ip/Io) – 1]

O fator de correção para a auto-absorção de Pb-210 corresponde ao quociente

Fa/Fp, sendo então calculada a eficiência da amostra ( Pb-210,A):
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Pb-210,A  = Pb-210,água . (Fp/Fa)

 O procedimento foi adotado tanto para a determinação das concentrações de

atividade do Pb-210 nas amostras de pó preto quanto para a amostra de referência

certificada IAEA-300.

3.5- VALIDAÇÕES DA CALIBRAÇÃO E DA CORREÇÃO PARA AUTO-

ABSORÇÃO DE Pb-210

As validações das curvas de calibração obtidas pelos três métodos anteriormente

descritos (IC, IS e Monte Carlo), e da correção para a auto-absorção de Pb-210, foram

realizadas, respectivamente, através da determinação das concentrações de atividade de

Pb-214, Tl-208, Bi-214, Cs-137, Ac-228, K-40 e de Pb-210, na amostra de referência

certificada IAEA-300, para um tempo de contagem fixado em 60000s. O certificado do

padrão IAEA-300 é apresentado no Anexo 2.

3.6- DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE DE Pb-210,

Ra-226 e Ra-228 EM AMOSTRAS DE PÓ PRETO POR ESPECTROMETRIA

GAMA

As etapas de montagem e contagem das amostras obedeceram aos mesmos

procedimentos anteriores. As contagens foram realizadas nas geometrias 1 cm e pote

cheio, no frasco de contagem padronizado (Figura 6).

Foi utilizado um tempo de contagem de 60000s, e processadas no programa

MAESTRO-32 as áreas líquidas de fotopico em 46,5 keV (Pb-210), 352 keV e 609 keV

(Ra-226) e 583 keV e 911 keV (Ra-228) no programa MAESTRO-32. Considerou-se,

portanto, as condições de equilíbrio do Ra-226 com o Pb-214 e com o Bi-214 e do Ra-

228 com Tl-208 e com o Ac-228. Para o Pb-210, foi realizada correção para auto-

absorção conforme descrito no subitem 3.2.3.

3.7- DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE DE Pb-210

NAS AMOSTRAS DE PÓ PRETO POR CONTAGEM BETA

Inicialmente, foram obtidas alíquotas de 0,250 e 0,500 g de pó preto, levadas à

dissolução total em meio ácido. .  Em seguida, as soluções obtidas foram percoladas em

47



coluna de troca iônica, de onde o Pb-210 foi recuperado na forma de nitrato, sendo,

posteriormente, precipitado como cromato.

Figura 6: Frasco de contagem de amostra de pó preto.

Tendo sido montadas as amostras de forma a se prevenir a contribuição de

emissões beta e alfa espúrias, foi estipulado um tempo de espera de cerca de 10 dias

para que o equilíbrio radioativo entre Pb-210 e Bi-210 fosse atingido. Finalmente, a

determinação da concentração de atividade do primeiro teve lugar por via indireta,

através da contagem beta em 24000s do segundo.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE ESPECTROMETRIA

GAMA

As curvas de calibração obtidas com os três diferentes métodos (soluções-padrão

IC e IS, e Monte Carlo) aparecem nas Figuras 4.1 e 4.2, de acordo com as geometrias de

medida utilizadas (1 cm e pote cheio), abrangendo o intervalo de energia de 165,9 a

1408 keV.

Dado o formato da curva log vs. log E na região de baixa energia, para

energias inferiores a 100keV - como  nos casos do Pb-210 e do Am-241 -,  optou-se

pelo emprego de valores pontuais, em detrimento das curvas de calibração.

Tanto a solução IC quanto a IS são constituídas por padrões aquosos fornecidos

pelo LNMRI/IRD, embora com composições bem diversificadas. A primeira apresenta

Pb-210, Am-241, Cs-137 e Eu-152. Nesse caso, entretanto, somente os resultados a

partir de 244 keV são considerados para fins de regressão, para a construção da curva de

calibração, o que corresponde a seis energias do Eu-152, além do Cs-137.

A solução IS é constituída de Ce-139, Cs-137, Mn-54, Y-88, Co-60 e Na-22. A

obtenção da curva de calibração através dela segue a mesma sistemática adotada na

curva de calibração anterior, sendo 165,9 keV a energia inicial para a regressão.

Entretanto, o objetivo primordial nesse caso é avaliar se a ocorrência do efeito

soma  comum  em contagens de padrões com Eu-152  é relevante para a curva de

calibração, comparando-se os resultados de ambas.

A adoção do método de modelagem por Monte Carlo se baseou em sua condição

de independência em relação aos demais, atuando como um sistema de redundância

para a análise proposta. A construção da curva de calibração por esse método

considerou, mais uma vez, a mesma sistemática empregada nos dois casos anteriores,

tendo sido consideradas, arbitrariamente, as energias correspondentes às da solução IC,

a partir da mesma energia de 244 keV.

Em todos os casos, o estabelecimento de um limiar de energia para a construção

da curva de calibração está em consonância com o princípio de se realizar calibrações

pontuais para as energias mais baixas, evitando-se uma região não operacional da curva
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e a incidência de desvios em sua equação, provenientes da incorporação da dados

referentes a essa região.

A Tabela 4.1 apresenta as eficiências correspondentes às energias empregadas

na construção das curvas de calibração pelos três métodos (IC, IS e Monte Carlo), para

as duas geometrias adotadas.

Tabela 4.1  Resultados de eficiências para as energias adotadas na construção das
curvas de calibração.

E (KeV) IC
(1cm)

IS
(1cm)

MC
(1cm)

IC
(pote cheio)

IS
(pote cheio)

 MC
(pote cheio)

165,9 - 0,0785 - - 0,0582 -

244,7 0,0423 - 0,0650 0,0297 - 0,0400

344,3 0,0402 - 0,0420 0,0249 - 0,0250

444,0 0,0219 - 0,0300 0,0147 - 0,0180

661,7 0,0189 0,0185 0,0190 0,0115 0,0116 0,0110

778,9 0,0142 - 0,0150 0,0088 - 0,0094

834,8 - 0,0132 - - 0,0089 -

898,8 - 0,0095 - - 0,0075 -

964,1 0,0088 - 0,0120 0,0060 - 0,0075

1112,1 0,0079 - 0,0110 0,0053 - 0,0065

1173,2 - 0,0090 - - 0,0059 -

1274,5 - 0,0068 - - 0,0047 -

1332,5 - 0,0077 - - 0,0050 -

1408,0 0,0061 - 0,0083 0,0041 - 0,0052
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Para a geometria 1 cm, os coeficientes de correlação linear (r2) para as curvas de

calibração por Monte Carlo e com as soluções IS e IC corresponderam,

respectivamente, a 0,9966, 0,9821 e 0,9602. Por outro lado, esses mesmos resultados

para a geometria pote cheio foram, respectivamente, 0,9955, 0,9967 e 0,9829.

Como esperado, há uma concordância maior entre os três métodos de calibração

empregados para a chamada geometria pote cheio, uma vez que a influência do efeito

soma é  minimizada pela maior distância entre a amostra e o detector. (DELGADO,

2000).

A análise das curvas de calibração pelos três métodos, nas duas geometrias

(Figuras 4.1 e 4.2) demonstra, em ambos os casos, nível de concordância maior das

eficiências na faixa de maiores energias, o que corrobora o princípio de maior influência

do efeito soma nas energias mais baixas.

Os resultados da eficiência de Pb-210 em água, obtidos com o padrão de Pb-210

e por intermédio de Monte Carlo, foram 0,1010 e 0,0890, respectivamente, para

geometria pote cheio e 0,1710 e 0,1520, para geometria 1 cm.

4.2- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA (244-2000 keV): VALIDAÇÃO DOS

RESULTADOS E ANÁLISE DA AMOSTRA DE REFERÊNCIA

Visando a validação dos resultados anteriores, foi realizada a estimativa das

atividades dos radionuclídeos certificados, constantes na amostra de referência

certificada IAEA-300, constituída de sedimento.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.2, e referem-se a um

conjunto de 14 medidas. Observa-se que os resultados obtidos a partir das curvas de

calibração com a solução IC (A1), com a  solução IS (A2) e por Monte Carlo (A3)

coincidiram com as faixas de tolerância, respectivamente, para quatro, dois e três

radionuclídeos.

Em termos da avaliação de Ra-226, somente o resultado de Pb-214 obtido a

partir da curva de calibração com a solução IC (A1) coincidiu com o faixa esperada. O

resultado para Bi-214 apresentou uma tendência acentuada à subestimativa, nos três

casos, o que pode indicar uma provável inadequabilidade da utilização desse fotopico,

pelo menos para tal nível de atividade.
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CALIBRAÇÃO Ge PLANAR GEOMETRIA 1cm
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Figura 4.1  Curvas de calibração por três métodos, na geometria 1 cm.

CALIBRAÇÃO Ge PLANAR GEOMETRIA POTE CHEIO
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Figura 4.2  Curvas de calibração por três métodos, na geometria pote cheio.
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Tabela 4.2  Resultados obtidos na análise por espectrometria gama da amostra de
referência certificada IAEA-300, em função das diferentes curvas de calibração obtidas.

N
A1

(Bq/kg)

sA1

(%)

A2

(Bq/kg)

sA2

(%)

A3

(Bq/kg)

sA3

(%)

FCA

(Bq/kg)

* 214Pb 58 7,1 51 7,4 50 7,2 54,4 – 60,2

* 214Bi 48 10,4 43 10,3 41 10,3 54,4 – 60,2

137Cs 1069 1,6 1064 1,6 1048 1,6 1046-1080

40K 1069 1,6 1090 1,6 1048 1,6 1043-1080

** 208Tl 60 8,9 54 9,0 51 8,8 59,0 – 63,9

** 228Ac 68 11,5 62 12,5 59 12,3 59,0 – 63,9

* Em equilíbrio com Ra-226;
** Em equilíbrio com Ra-228.

Nota: Na Tabela 4.2, temos os seguintes símbolos:

Ai é a concentração de atividade normalizada para a data de referência do certificado

do padrão IAEA-300 (01/01/1993);

si (%) é o desvio padrão relativo;

FCA é a faixa de concentração de atividade, constante no certificado do padrão

IAEA-300, referenciada para 01/01/1993;

A1 foi obtida a partir de curva de calibração com a solução IC;

A2 foi obtida a partir de curva de calibração com a solução IS;

A3 foi obtida a partir de curva de calibração obtida pelo método de Monte Carlo;

Os resultados para Cs-137 foram os únicos nos quais houve concordância com a

faixa de tolerância, em todos os três casos, provavelmente devida à acentuada diferença

entre o nível de atividade de Cs-137 e os níveis de atividade de Pb-214 e Bi-214.

A avaliação de K-40 apresentou resultados satisfatórios, embora o obtido a partir

da curva de calibração com a solução IS (1090 Bq/kg) tenha superado discretamente o

limite máximo da faixa de tolerância (1080 Bq/kg).
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A avaliação de Ra-228, a partir de Tl-208 e de Ac-228, apresentou resultados

mais consistentes que os da determinação de Ra-226, a partir do Pb-214 e do Bi-214.

Entretanto, nenhum dos três métodos obteve a concordância dos dois resultados, com as

respectivas faixas de tolerância.

Para o Tl-208, somente o método A1 (calibração com a solução IC) produziu

resultado (60 Bq/kg) pertinente à faixa de tolerância (59,0 Bq/kg – 63,9 Bq/kg). Quanto

ao Ac-228, tanto a curva de calibração obtida com a solução IS (A2), quanto a por

Monte Carlo (A3), produziram resultados (62 Bq/kg e 59 Bq/kg, respectivamente)

inseridos na faixa de tolerância de 59,0 a 63,9 Bq/kg. Entretanto, é importante notar a

maior dispersão de dados na análise da Ac-228, se comparada aos resultados de Tl-208,

independentemente do método adotado, o que indica uma precisão maior nos resultados

deste último.

Também em termos de dispersão de resultados, os valores para Cs-137 e K-40

apresentaram precisão que pode ser considerada como ótima para os três métodos (s

=1,6%), embora exista a ressalva de que os níveis de atividade deles são muito mais

elevados, se comparados aos demais.

Independentemente da curva de calibração utilizada, observou-se uma dispersão

menor dos resultados de Pb-214 se comparada com a do Bi-214, correspondendo a

desvios padrões relativos de 7% e 10%, respectivamente, o que corrobora a

inconsistência dos resultados obtidos na análise do último.

4.3- CALIBRAÇÃO EM EFICIÊNCIA DE Pb-210: VALIDAÇÃO DOS

RESULTADOS E ANÁLISE DE AMOSTRA DE REFERÊNCIA

Na Tabela 4.3 estão representados os resultados de concentração de atividade de

Pb-210 no padrão IAEA-300, obtidos por ambos os métodos, quais sejam, padrão

aquosos (A) e Monte Carlo (B), com valores normalizados para 07/07/2002, para uma

faixa de tolerância (FCA) do certificado de 261-300 Bq/kg.

Os resultados na Tabela 4.3 referem-se a um conjunto de medidas de N = 14. A

espectrometria gama foi realizada em sistema LEGe planar, com tempo de contagem de

60.000 s, na geometria pote cheio.
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Tabela 4.3  Resultados de concentração de atividade de Pb-210 no padrão IAEA-300
por diferentes métodos.

Medida
APb-210 [A]

(Bq/kg)

APb-210 [B]

(Bq/kg)
Medida

APb-210 [A]

(Bq/kg)

APb-210 [B]

(Bq/kg)

1-IAEA-300 295 336 9-IAEA-300 289 328

3-IAEA-300 300 340 10-IAEA-300 274 311

4-IAEA-300 268 305 11-IAEA-300 288 327

5-IAEA-300 288 327 12-IAEA-300 273 309

6-IAEA-300 279 316 13-IAEA-300 293 326

7-IAEA-300 281 320 14-IAEA-300 286 325

8-IAEA-300 270 307 15-IAEA-300 276 313

No método A, Pb-210, IAEA300 = 0,0939, obtida por contagem de padrão de Pb-

210, fornecido pelo LNMRI/IRD, código 72L02; APb-210 = 797,461Bq em 19/11/2002,

com incerteza total 1,82%. A média de concentração de atividade de Pb-210 por A foi

igual a 283 +/- 6 Bq/kg, para um nível de confiança de 95%, com s% de 3,5.

No método B, Pb-210, IAEA300 = 0,0827, obtida pelo método de Monte Carlo. A

média de concentração de atividade de Pb-210 por B foi igual a 321 +/- 6 Bq/kg, para

um nível de confiança de 95%, com s% de 3,4. Os valores de concentração de atividade

de Pb-210, corrigidos pelo decaimento para a data de referência de 07/07/2002, excluída

a fração de Pb-210 em equilíbrio (57 Bq/kg). Para a data de referência (07/07/2002), a

faixa de concentração de atividade (FCA) de Pb-210 certificada no padrão IAEA era

261-300 Bq/kg;

Observa-se que o valor médio do método A (283Bq/kg) praticamente coincidiu

com o valor médio da FCA (281 Bq/kg), enquanto que a simulação por Monte Carlo

(método B) gerou um valor (321 Bq/kg) aproximadamente 7% acima do valor máximo

da FCA (300 Bq/kg). Nota-se ainda que, para o método A, a faixa de concentração de

atividade de Pb-210 correspondente ao nível de confiança adotado (277 – 299 Bq/kg

para 95%) se inseriu completamente dentro da faixa de concentração de atividade do

padrão IAEA-300, o que corrobora a consistência dos resultados obtidos por esse

método.

Já  para  o  método de Monte Carlo, a faixa obtida (315 – 327 Bq/kg) para o

mesmo nível de confiança não apresenta intervalo de concordância com a faixa
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certificada do padrão IAEA-300, o que implica, especificamente nesse caso, em um erro

sistemático, eventualmente devido à extrapolação realizada para se obter uma eficiência

correspondente a uma energia inferior a 80keV ou então a incorreções no processo de

aquisição de dados adicionais para o processo de modelagem (posicionamento para

medição das fontes-padrão de Monte Carlo, medição das dimensões do detector e

levantamento de seus dados operacionais).

Essa premissa é sustentada, a princípio, pelos valores aproximados dos desvios

padrões relativos  3,5% e 3,4% para A e B, respectivamente  demonstrando níveis

praticamente iguais de dispersão das medidas em ambos os métodos.

4.4- DETERMINAÇÃO DE Pb-210, Ra-226 e Ra-228 EM AMOSTRAS DE PÓ

PRETO

A Tabela 4.4 apresenta os resultados de concentração de atividade de Pb-210 em

cinco amostras de pó preto, por espectrometria gama. Nessa tabela, a eficiência do Pb-

210 foi determinada utilizando-se o método A.

Tabela 4.4  Determinação da concentração de atividade de Pb-210 em amostras de pó
preto por espectrometria gama.

Amostra Fp/Fa *Pb-210 AMD (Bq/kg) APb-210 (Bq/kg) Incerteza (%)

AM-824** 0,46 0,0782 25 398 4,7

AM-825* 0,24 0,0242 26 452 4,5

AM-48** 0,97 0,1658 159 5594 3,7

AM-49** 0,84 0,1450 351 < AMD -

AM-842* 0,20 0,0206 90 560 4,0

AMD = atividade mínima detectável;
APb-210 = concentração de atividade de Pb-210.
Valores para  do Pb-210 em água: 0,1010 (pote cheio)* e 0,1710 (1cm)**.
*Pb-210 = eficiência da amostra para Pb-210, obtida pelo produto do fator de correção da auto-

absorçao Fp/Fa e da eficiência do Pb-210 em água para a geometria de contagem.
Incerteza (%) em função da incerteza total do padrão de calibração (1,82%) e do erro de
contagem.
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A eficiência para o Pb-210 foi corrigida individualmente para a auto-absorção.

Os valores de Fp/Fa indicam que, conforme esperado, foram obtidos maiores índices de

redução de eficiência para a geometria pote cheio, em função dessa correção. Os

resultados analíticos obtidos indicam níveis reduzidos de concentração de atividade de

Pb-210, exceto na amostra AM-48, que alcançou um índice superior a 5,5 kBq/kg. As

Figuras 4.3 e 4.4 apresentam, respectivamente, os fotopicos em 46,5 keV,

correspondentes à energia gama do Pb-210 para a amostra de pó preto com maior

concentração de atividade (AM-48) e para outra amostra, cujos níveis do contaminante

foram apenas residuais.

Figura 4.3  Fotopico do Pb-210 a 46,5keV, na amostra AM-48.

Especificamente no caso da amostra AM-48, pode-se considerar a ocorrência de

Pb-210 como indubitavelmente significativa e sugestiva porque, além de corresponder a

aproximadamente o décuplo do segundo maior valor obtido, supera por um fator cinco o

nível de isenção de prática com Pb-210, recomendado pela publicação BSS da IAEA

(1996).
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Segundo esta publicação, práticas com Pb-210 em concentrações de atividade

iguais ou inferiores a 1Bq/g estão dispensadas de controle de medidas de proteção

radiológica.

Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados da avaliação indireta de Ra-226 e

de Ra-228 por espectrometria gama para as cinco amostras de pó preto, a partir de suas

condições de equilíbrio. Adotou-se uma postura conservativa de preferenciação do

maior resultado para cada amostra. As eficiências foram calculadas a partir das curvas

de calibração obtidas pelo método A (solução IS), para as duas geometrias (Figuras 4.1

e 4.2).

O objetivo dessa análise foi verificar a presença de rádio no pó preto, ou seja, da

existência de depósitos suportados de Pb-210 nos resíduos analisados, a partir da

possibilidade remota de arraste mecânico desses elementos pelo Rn-222 e posterior

deposição nos segmentos iniciais da linha de dutos.

Os resultados obtidos tanto para Ra-226 quanto para Ra-228 coincidem com a

teoria, correspondendo a níveis de concentração de atividade extremamente baixos,

podendo ser considerados como desprezíveis. Nesse caso, o maior valor obtido

correspondeu à amostra AM-48, mas, como nas demais amostras, a incerteza associada

atingiu patamares extremamente elevados.

Tabela 4.5  Determinação das concentrações de atividade de Ra-226 e de Ra-228 em
amostras de pó preto por espectrometria gama.

Amostra ARa-226 (Bq/kg) ARa-228 (Bq/kg)

AM-824 8  3 9  4

AM-825 6  4 < AMD

AM-48 33  14 80  33

AM-49 93  54 < AMD

AM-842 9  3 17  8

- Incerteza total do padrão e da medida;

- AMD: atividade mínima detectável.
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As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam os resultados da avaliação da concentração de

atividade do Pb-210 em amostras de pó preto, por via úmida, segundo o método descrito

no Capítulo 3  Materiais e Métodos, respectivamente para alíquotas de amostra de

0,250g e 0,500g. Em ambas, a estimativa do erro incluiu uma contribuição de 3% na

calibração do sistema de detecção.

Figura 4.4  Fotopico do Pb-210 a 46,5keV, na amostra AM-49.

A metodologia de avaliação indireta de Pb-210 foi realizada a partir da

quantificação da emissão beta do Bi-210. Em ambos os casos, o tempo de crescimento

das amostras foi de 20 dias, para fins de equilíbrio radioativo. Para uma alíquota de

0,250g, observa-se que a concentração de atividade do Pb-210 na amostra AM-48-02 –

aproximadamente 5 kBq/kg – corresponde a cerca de 90% do valor obtido por

espectrometria gama.

Em função dos resultados apresentados nas Tabelas 4.6 e 4.7, repete-se a

informação de que o índice de isenção do Pb-210 foi largamente ultrapassado, o que

torna factível conclusão semelhante à apresentada para a espectrometria gama, do ponto

de vista da proteção radiológica ocupacional. Dada a pequena massa utilizada na

determinação de Pb-210 por via úmida nessa fase, as diferenças observadas poderiam

ser devidas a uma heterogeneidade das amostras.
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Tabela 4.6  Determinação da concentração de atividade de Pb-210 em amostras de pó
preto por contagem beta (m = 0,250g).

Amostra A Pb-210 (Bq/kg) Incerteza Incerteza (%)

AM-48-02 4959 154 3,1

AM-825-02 373 19 5,0

AM-842-02 609 24 3,9

AM-49-02 215 14 6,4

AM-824-02 373 19 5,0

Tabela 4.7  Determinação da concentração de atividade de Pb-210 em amostras de pó
preto por contagem beta (m = 0,500g).

Amostra A Pb-210 (Bq/kg) Incerteza Incerteza (%)

AM-48-02 5031 151 3,0

AM-825-02 368 14 3,7

AM-842-02 409 15 3,7

AM-49-02 216 10 4,8

AM-824-02 351 16 4,5

Em relação à Tabela 4.7, a comparação dos resultados desta fase com os da

anterior evidencia uma concordância satisfatória dos níveis de concentração de

atividade de Pb-210 para todas as amostras, exceto a de código AM-842-02.

Isso significa a manutenção nessa segunda fase da razão aproximada de 90%

entre os resultados da espectrometria beta com a gama para a amostra mais ativa (AM-

48-02). Como esperado, os menores índices de erro nessa fase indicam uma precisão

maior em função de uma massa inicial também maior.

A Tabela 4.8 apresenta um resumo dos resultados de concentração de atividade

de Pb-210 em amostras de resíduos de gasodutos (pó preto) por espectrometria gama e

contagem beta, incluindo-se os intervalos correspondentes ao nível de confiança de

95%.
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Tabela 4.8 – Análise comparativa dos níveis de concentração de atividade de Pb-210

em amostras de pó preto por espectrometria gama e por contagem beta com duas massas

de precipitado

AMOSTRA APb-210 (Bq/kg) [ ] APb-210 (Bq/kg) [ ]* APb-210 (Bq/kg) [ ]**

AM-824 398  18 373  19 351  16

AM-825 452  20 373  19 368  14

AM-48 5594  207 4959  154 5031  151

AM-49 < AMD 215  14 216  10

AM-842 560  22 609  24 409  15

* massa de precipitado igual a 0,250g

** massa de precipitado igual a 0,500g

Nesse caso, a comparação dos resultados obtidos pelos dois métodos (  e )

demonstra um nível satisfatório de concordância, principalmente do ponto de vista

ocupacional, embora só ocorra uma região coincidente - correspondente à concentração

de atividade de Pb-210 na amostra AM-824 - em função do nível de confiança adotado.

Teoricamente, os desvios observados entre os resultados obtidos pelas análises

radiométrica e radioquímica podem ser originários de problemas em determinadas

etapas do processo analítico: calibração do sistema de detecção gama, correção da auto-

absorção ou, para a contagem beta, heterogeneidade nas amostras.

Em relação ao primeiro ítem, pode-se considerar que o fato de a determinação

do teor de Pb-210 na amostra padrão certificada IAEA-300 ter apresentado resultados

consistentes com seu certificado de calibração – além da rastreabilidade dos padrões

aquosos fornecidos pelo LNMRI - elimina a possibilidade desta discrepância ser

decorrente da calibração do sistema de espectrometria gama.

Quanto à segunda hipótese, observa-se que, no caso da amostra com maior teor

de Pb-210 (AM-48), a eficiência corrigida para a auto-absorção de Pb-210 correspondeu

a cerca de 97% de seu valor em água para a geometria de contagem (1cm), o que

implica, nesse caso, em um fator de correção pequeno demais para justificar a

discrepância verificada.

Finalmente, a terceira hipótese é contestada pela concordância significativa dos

resultados obtidos pela contagem beta para diferentes massas de precipitado, o que
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afasta a possibilidade de ocorrência de  problemas de heterogeneidade das amostras na

análise radioquímica.

Em decorrência desse impasse e a despeito de os resultados terem sido

consistentes, outros aspectos analíticos do método radioquímico estão sendo

investigados em um segundo trabalho atualmente em andamento.

.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1- CONCLUSÕES

a) Na metodologia proposta e em função dos processos de validação, a espectrometria

gama demonstrou ser a técnica analítica mais viável para a determinação sistemática dos

níveis de atividade de Pb-210 em amostras de resíduos de linhas de gás. Conquanto os

resultados obtidos por ambas as técnicas tenham sido consistentes e se situem dentro de

um nível satisfatório de concordância, a espectrometria gama mostrou ser mais

vantajosa em termos de simplicidade da técnica de preparação de amostra e rapidez na

aquisição de resultados, se comparada com a contagem beta.

b) Ressalvando-se as dimensões restritas da amostragem realizada, o fato de ter-se

detectado um único caso de concentração de atividade de Pb-210 em pó preto acima do

limite de isenção de 1Bq/g, proposto no BSS-115, pode ser considerado significativo,

dentro da premissa razoável de que tal ocorrência deva ser investigada de maneira mais

ampla e abrangente.

c) A tomada de decisão quanto à conveniência ou não de se adotar medidas de proteção

radiológica para o trabalhador de indústrias críticas depende de fatores e resultados

analíticos pontuais, dentre eles o perfil geoquímico do lençol, os níveis de produção da

instalação, as atividades, os procedimentos relacionados às práticas (inclusive os de

proteção radiológica), mormente aqueles que se referem ao gerenciamento de rejeitos.

d) Em relação ao Brasil, não há subsídios que permitam que o risco radiológico

potencial associado a práticas que incluem o manuseio direto do pó preto possa ser

considerado como irrelevante.
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5.2- RECOMENDAÇÃO FINAL

Em função 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 de caso das instalações

brasileiras da indústria do gás em termos de proteção radiológica ocupacional.

Concomitantemente, é necessária uma amostragem mais ampla de forma a

viabilizar a detecção de prováveis regiões críticas e de instalações que venham a

requerer, posteriormente, um programa regular de acompanhamento radiológico.
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