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RESUMO 

É apresentado um estudo geocronológico da Baía de Guanabara usando-se a 

técnica de datação com o 2 1 0 Pb e utilizando-se o modelo matemático Constant Rate 

of Supply, (CRS). 

As amostras de sedimento foram coletadas próximo â foz dos Rios Estrela, São 

João de Meriti, Guapimirim, Guaxindiba e Imbuaçu. 

Utilizou-se a técnica de medida direta de baixa energia (< 100 keV) para a 

determinação de 2 1 0 Pb na foz dos Rios Estrela e São João de Meriti, a técnica 

radioquímica para determinar 2 1 0 Pb em amostras coletadas próximo â foz dos Rios 

Guapimirim, Guaxindíba e Imbuaçu e espectrometria de absorção atômica com chama 

ar-acetileno para a determinação de cobre em todos os pontos de coleta. 

Para o cobre, os valores da concentração encontrados variaram de 2,5 //g/g a 

37,1 //g/g na foz do Rio Imbuaçu; de 3,6 a 228,1 //g/g na foz do Rio Estrela; de 11,6 

a 73,4 //g/g na foz do Rio Guapimirim; de 12,0 a 52,9 //g/g na foz do Rio Guaxindiba 

i 90,8 a 237,7 //g/g para o ponto de coleta na foz do Rio São João de Meriti. 

Os teores de 2 1 0Pb variaram de 2,0 a 27 Bq/kg no Rio Imbuaçu; 25,2 a 136,6 

3q/kg no Rio Estrela; 40,0 a 90,0 Bq/kg na foz do Rio São João de Meriti; 7,0 a 70,0 

5q/q no Rio Guapimirim; 10,0 a 48,0 Bq/kg na foz do Rio Guaxindiba. A velocidade 

le sedimentação apresentou um valor 0,30 cm/a na foz do Rio Imbuaçu para 

irofundidades abaixo de 35 cm, e 1,3 cm/a para o ponto de coleta na foz do Rio 

Suaxindiba para profundidades de 0 a 30 cm. 

Com base nos resultados encontrados para os perfis de concentração de cobre 

tos sedimentos analisados e nos valores de concentração de 2 1 0 Pb obtidos, o modelo 



mostrou-se consistente com os fatos ocorridos 



ABSTRACT: 

A geocronological study of the Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil) based on 

2 1 0 Pb dating technique to determine sedimentation rates and using the Constant Rate 

of Supply model (CRS) is presented in this work. 

Sediment samples were collected from river-head of Estrela. São João de Meriti, 

Guapimirim, Guaxindiba e Imbuaçu. A low energy gamma spectrometry (< 100 Kev) 

was used for direct measurement of 2 1 0Pb, samples taken from the Estrela and São 

João de Meriti rivers. Radiochemical method was applied to determine the amount of 

2 1 0 Pb in samples collected near Guapimirim, Guaxindiba and Imbuaçu Rivers. Atomic 

absorption spectrometry with air-acetylene flame technique was used to determine the 

amount of copper in all these samples. 

Experimental data shown the following variation in the concentration levels of 

copper and 2 1 0 Pb: (i) copper; from 2.5 MQIQ to 37.1 //g/g (imbuaçu River); from 3.6 to 

228.1 VQÍQ (Estrela River); from 11.6 to 73.4 ^g/g (Guapimirim River); from Í2.0 to 

52.9 //g/g (Guaxindiba River) and from 90.8 to to 237.7//g/g (São João de Meriti 

River), (ti) 2 1 0 Pb; from 2.0 Bq/kg to 27.0 Bq/kg (Imbuaçu River); from 25.2 to 136.6 

Bq/kg (Estrela River); from 40.0 to 90.0 Bq/kg (São João de Meriti River); from 7.0 

to 70.0 Bq/kg (Guapimirim River); from 10.0 to 48.0 Bq/kg (Guaxindiba River). The 

sedimentation rates ranged from 0.30 cm/y in the Imbuaçu River for a depth below 

of 35 cm to 1.3 cm/y for 0-30 cm depth in Guaxindiba River. 

It was concluded that the experimental data found in this work are consistent 

with those published in the scientific literature and that they can be predicted by the 

CRS model. 
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INTRODUÇÃO: 

Desde épocas passadas o homem tem usado todo seu empenho para conquistar 

novos conhecimentos e usá-los para estudos do ambiente em que vive. A poluição por 

meio de metais pesados tem despertado grande interesse nos últimos anos, devido ao 

mal que vem causando ao homem e ao ambiente quando suas concentrações estão 

acima de determinado níveis. Constata-se que em regiões industrializadas onde a 

carga de efluentes é grande, há um aumento na concentração desses metais alterando 

o equilíbrio existente e causando um impacto ambiental. 

Os metais pesados quando lançados em ambientes aquáticos interagem com 

partículas orgânicas e inorgânicas sofrendo processos de hidrólise, complexação, 

adsorção e deposição no sedimento. 

A Baía de Guanabara, com uma área aproximadamente de 400 km 2 incluindo 

a área situada entre Copacabana e Itaipu na entrada da Baía contendo cerca de 2.TO9 

m 3 de água, é exemplo de ambiente costeiro em processo acelerado de degradação, 

motivado pela combinação de fatores naturais e antropogênicos {AMADOR, 1980). 

Foi constatado que os sedimentos da Baía de Guanabara estão contaminados com 

vários metais pesadosfREBELLO et al, 1986}. 

Neste trabalho foi feito um estudo dos níveis de concentração de cobre em 

sedimentos coletados em cinco estações da Baía e nas mesmas amostras foram 
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determinadas a concentração de 2 1 0 Pb visando os seguintes objetivos: 

a) ter um método prático, econômico e rápido para a deterrninação direta da 

concentração de radionuclídeos como 2 1 0 Pb, e 2 3 B U que são emissores gama de baixa 

energia (47 keV e 63 keV). 

b) avaliar a taxa de sedimentação usando-se a técnica de datação por 2 1 0 Pb. 

c) verificar a aplicabilidade do modelo de taxa de sedimentação constante (C.R.S) 

para a datação dos sedimentos da Baía de Guanabara. 

As medidas de cobre feitas concomitantemente tiveram por finalidade fazer um 

estudo cronológico da poluição por este metal. 

O cobre foi o elemento escolhido para este estudo, pois além da facilidade de sua 

determinação, é um bom indicador de poluição e por meio do estudo dos perfis de sua 

concentração nos sedimentos, é possível avaliar o comportamento da poluição do 

ambiente. 

O trabalho é um reconhecimento geocronológico das áreas estudadas, sem a 

preocupação de levantar os dados geológicos, petrográficos, geoquímicos e 

estruturais, que seriam necessários para um estudo mais abrangente. 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ESTUDADO: 

A Baia de Guanabara segundo RIBEIRO , ( 1991) pode ser de formação bem 

mais recente que o Pão de Açúcar e as outras montanhas a sua volta. A região 

provavelmente era constituída por um vale de rios que desaguavam diretamente no 

Oceano Atlântico. Há cerca de seis mil anos, foi elevado o nfvel de superfície do mar 

e gerou a inundação da baía de aproximadamente 700 km 2 , o que seria o dobro de 

hoje (381 km 2). Nos últimos cinquenta anos, em especial nas décadas mais recentes, 

a Baía vem sendo vítima de aterros (já avançaram sobre um terço de sua superfície 

original), de assoreamento devido aos sedimentos arrastados por mais de 35 rios que 

desaguam na baía e de lançamento nas éguas desses rios e seus afluentes, de esgotos 

sem tratamento, lixo doméstico e resíduos industriais. Há uma previsão de que existe 

um processo que já se iniciou e avança cada vez mais rápido, o que reduziria a Baía 

de Guanabara a um simples canal entre o Pão de Açúcar na entrada da barra, e a ilha 

de Paquetá, fazendo com que a ponte Rio Niterói passasse a ter em cima d'água 

apenas o vão central e pllastras, com o resto de seus treze quilômetros de extensão 

em cima de terra firme. Atualmente, as 53 praias da Baía de Guanabara como 

Botafogo, Flamengo, Icaraí, São Francisco e Jurujuba, as da Ilha do Governador e 

Paquetá são todas poluídas e impróprias para banho, devido aos sedimentos 



/ descarregados por muitos rios que desaguam em toda sua orla, provocando o 

| | assoreamento natura! da baía.vTais rios descem com velocidade, devido as grandes 

1 altitudes das montanhas que formam o divisor de águas da bacia da Baía, e com uma 

força que arrasta grande quantidade de terra e mesmo de plantas, depois eles passam 

a correr em grandes baixadas, perdem força e não conseguem impulsionar sua carga 

, de sedimentos até locais mais profundos da Baía, de onde seria levada para o oceano 

peia força das marés. Os sedimentos levados pelos rios calculados em 4 milhões de 

~" toneladas por ano e mais de 10 mil toneladas por dia, não se distribuem 

_ uniformemente no leito da Baía. 

Hoje a Baía de Guanabara possui uma profundidade média de 7,6 m sendo que, 

no canal central localizado entre o Pão de Açúcar e Itaipú e estende-se até a Ilha de 

Paquetá a profundidade chega a mais de 50 metros; profundidade resultante da força 

das marés e ímpeto das águas que entram do oceano na maré montante. Devido a 

esse fato o canal central é autodragável, livrando-se por seus próprios meios, dos 

sedimentos que assoreiam e da sujeira que polui a Baía. 

O "fundo" da Baía, que se localiza acima da Ilha de Paquetá apresenta uma 

profundidade média de 3 metros e no trecho entre Ilha do Governador e o município 

de Duque de Caxias, ela é menor que 1 metro. O maior acúmulo de sedimentos, ou 

, seja,.a maior taxa de assoreamento, é observada entre a Ilha do Fundão e o continente 

com 4 cm/ano. Há tempos atrás, antes da poluição, quando as praias da Ilha do 

Governador e a de Ramos eram comparadas à de Copacabana, a força das marés 

levava a água do fundo da Baía a dar volta pela Ilha do Governador e com baixa 

energia pelo canal do Cunha de volta ao canal central. Tal movimento oxigenava, 
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Na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim onde ainda restam manguezais, 

o lixo proveniente de São Gonçalo (cidade com população superior a de Niterói) era 

até há.pouco tempo levado a um vazadouro em plena reserva. Outro fator poluente. 

renovava e regenerava a água de todas essas praias. Hoje a visão que se tem é de que 

o fundo da Baía parece mais um tago morto, com éguas paradas e salobras. 

Devido ao assoreamento, até os anos 30, a Bafa perdia 0,3 cm de profundidade 

i t por ano. Hoje a perda é,.em média,de 1 cm por ano, sendo que no fundo da Baía esta 

perda passou a ser de 4 cm por ano. A pesca na Baía não passa de 14,5 

toneladas/dia, ou seja, 10% do que se pescava em 1955. A pesca de camarão caiu 

"T de 300 para 3 toneladas/ano. O maior responsável pela poluição da Baía é o 

— lançamento de esgotos "in natura" diretamente em suas águas ou nos rios que nela 

desaguam ou nas valas negras que "desaguam*' nesses rios ou seus afluentes. A Baía 

recebe 18,6 m 3/s de esgoto (470 toneladas por dia} (RIBEIRO, 1991) que 

corresponde a 80% da poluição das águas, sendo que apenas 4,5 m3/s passam por 

estações de tratamento ou dispostos em emissários submarinos, enquanto que mais 

de 400 toneladas por dia chegam à Baía sem tratamento. Além dos esgotos, o lixo 

domiciliar contribui para a poluição já que 11 milhões de pessoas que vivem na área 

da bacia da Baía produzem diariamente 7 mil toneladas de lixo ou "resíduo sólido 

urbano",dos quais 5,5 mil são colocados no aterro de Gramacho em Duque de 

Caxias, á beira da Baía e na margem dos manguezais. Este aterro libera ácidos 

húmicos e substâncias tóxicas que se desprende do lixo (chorume) em média 800 mil 

- litros diariamente, para as águas da Baía.. 
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Os principais pontos de descarga de poluentes na Baía de Guanabara são 

apresentados na Figura 1: 

são os resíduos industriais já que, em torno da Baía se encontra o segundo pólo 

ü industriai do País, totalizando cerca de 6 mil indústrias de pequeno, médio e grande 

^ portes. Considerando-se os vazamentos de óleo, que somam hoje 6,9 toneladas/dia, 

contra 9,5 toneladas/dia em 1989, a refinaria de petróleo da Petrobrás em Duque de 

Caxias (Reduc), lança diariamente na Baía 1,4 toneladas de Óleo proveniente de um 
•"•8S* 

; sistema de refrigeração aberto, que capta água da Baía e a devolve contaminada por 

óleo através do rio Iguaçu que deságua na Baía. Essa quantidade é metade do que a 

refinaria lançava anteriormente ao mar. Deve-se considerar outros vazamentos de óleo 

oriundos dos estaleiros (1,3 ton/dia), terminais, portos, navios, chatas e oleodutos 

submarinos (1 ton/dia). Muitos estudos relacionados com a poluição em estuários, tem 

sido feitos incluindo alguns sobre metais pesados em sedimentos da Baía (CAÇOIMIA, 

1984); e relacionados a datação (AMADOR ,1980) ;(MOREIRA e GODOY ,1988). 



Figura 1 Mapa da Baía de Guanabara com as principais fontes 
fluviais de poluição localização dos cinco pontos de 
coleta: RM - Rio S. J. Meriti; RE - Rio Estrela; RG - Rio 
Guapimirim; RI - Rio'Guaxindiba; IM - Rio Imbuaçu. 
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Características geográficas da Bafa de Guanabara: 

Área total: . 381km 2 

Volume: 2 x 10 e de m 3 de água 

Profundidade máxima: 50m, com 80% inferior a 10 m 

Perímetro: 131km 

Rios: 35 

Praias: 53 

llhase ilhotas: emtornode 100 

Sedimentos transportados pelos rios: 4milhõesdeton/ano 

FONTES DE POLUÍÇÃO: 

Esgotos in natura: acima de 4-00 ton/dia 

: Lançamentos de óleo-: : 7 ton/dia 

Lixo em aterros: 5,5 ton/d ia 

Estaleiros: .40 

Terminais: 16, onde 14 são de produtos oleosos 

Portos comerciais: .2 

Refinarias: 2 

Indústrias: 6.000 

Navios: 1.600/ano 

Lastro sujo dos navios: 120 milhões de ton/ano 

Fonte: Ecol. e Desenv. (1991) 
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Cobre, z 1 0 Pb e 2 3 8 U no meio Ambiente: 

11.1. COBRE 

O cobre apesar de ser um elemento traço essencial,pode causar grandes danos 

à biota quando seus níveis naturais são excedidos (SUNDA e 6UILLARD, 1976; 

JARDIM et ai,. 1983). Ele entra nos ambientes aquáticos nas formas dissolvida e 

particulada transportado pelos rios, chuva, vento , etc. Suas origens são a erosão dos 

solos e depósitos minerais, assim como os rejeitos industriais e esgoto doméstico 

(SCHMIDT , 1978-a). A concentração de cobre dissolvido é controlada por fatores 

físico-químicos como: adsorção, precipitação e coprecipitação, que diminuem os níveis 

dissolvidos, sendo que , baixo pH e altos níveis de agentes complexantes mantém 

elevadas as concentrações de cobre em solução. Se altas concentrações são 

introduzidas no mar por rios e despejos, processos tais como diluição, precipitação, 

adsorção, deposição e retenção biológica, contribuem para remover o meta! da fase 

aquosa ou reduzir sua concentração. Nas águas costeiras e estuarinas 40 - 60% do 

cobre total está associado com matéria coloidal orgânica e inorgânica (BÀTLEY e 

GARDNER, 1978). A mobilização de cobre dos sedimentos, material em suspensão 
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e organismos em decomposição, reintroduz o metal na fase aquosa. A quantidade de 

cobre em certos organismos pode estar relacionada aos nfveis existentes no 

ambiente,uma vez que podem desempenhar um papel direto na biogeoqufmica dos 

metais (SCHMIDT, 1978-b) e funcionar como espécies indicadoras de nfveis de 

contaminação ex: as ostras,os mexilhões. Segundo FOSTER e MORRIS, (1971) o 

cobre organicamente ligado não é controlado por fontes continentais , mas é de 

origem marinha. Para acumulação de cobre em matéria particulada durante os casos 

de "explosões" de plancton, a adsorção por material biótico é o processo mais 

provável (ABDULLAH e RAYLE, 1974). Alguns mecanismos de deposição para 

elementos-traços que podem ser aplicados para descrever a acumulação de cobre em 

sedimentos são sugeridos por TUREKIAN, (1965). Utilizando dados do interior de mar 

profundo do Atlântico e Caribe, TUREKIAN e SCHULTZ, (1964), verificaram que a 

taxa de acumulação de cobre está relacionada â acumulação de argila; porém, a 

concentração de cobre e argila não se correlacionavam em todos os casos. 

II.2 - MOBILIZAÇÃO DO COBRE: 

Uma quantidade de cobre é mobilizada por solubilização dos particulados de 

efluentes domésticos por exposição è água do mar por um mecanismo fisico-químico 

em dois estágios, (ROHATGI e CHEN, 1975, 1976): 

a) liberação de cobre como C u + 2 devido à oxidação de particulados orgânicos 

que contêm cobre. 
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b) compiexação de cobre para formar compostos solúveis com ligantes 

orgânicos e inorgânicos dissolvidos. 

O cobre acumulado e o grande número de organismos que são importantes no 

ecossistema tornam os sedimentos fontes de cobre fortemente influentes no ambiente 

costeiro (BRYAN, 1971). Segundo HILL e HEL2 {1973} a migração de cobre em 

sedimentos é devida a uma combinação de processos controlados diageanéticos. 

11.3 - FONTES DE COBRE: 

De acordo com PRYTHERCH,( 1934), o intemperismo das rochas é a 

principal fonte natural de cobre em águas costeiras enquanto que, a ação das marés 

causa variações nas concentrações de cobre devido â aspectos hidrográficos 

particulares. 

Essa fonte é constituída por material lítico intemperizado introduzido no mar por 

meio de correntes de água doce. O suprimento anual à alguns estuários ou baías de 

fontes de água doce pode ser menor que os efluentes de rejeitos municipais e 

industriais. Alguns dados demonstram que cerca de 80 x 10 9 ¿/g/ano de cobre são 

carreados para os oceanos a partir de solos e depósitos minerais pela ação erosiva da 

água (SCHMIDT, 1978-a). 

A contribuição antropogênica em áreas urbanas e industrializadas pode ser no 

mínimo igual à terrestre (KEMP et al, 1976). 

Descargas de fontes pontuais de cobre, como correntes contaminadas, locais 
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de deposição de rejeitos sólidos e despejos de rejeitos municipais e industriais podem 

levar ao enriquecimento de cobre em sedimentos e águas locais {SCHMIDT, 1984-b). 

Processos de adsorçao e desorção nas superfícies de matéria particulada fluvial 

introduzida na região estuarina pode influenciar a quantidade de cobre iónico presente. 

11.4 - TOXICIDADE DO COBRE: 

O Cobre é um elemento essencial a vida em todos os níveis, pois faz parte da 

constituição de enzimas, (ex: citocromooxidase), e interfere na síntese de proteínas 

e no transporte de oxigênio hemocianínas (CANTAROW, e SCHEPARTZ, 1969}. 

Torna-se extremamente tóxico quando sua concentração ultrapassa certos valores. 

Estes níveis tóxicos variam de espécie para espécie e se tornam cada vêz mais críticos 

à medida que se caminha para a base da cadeia alimentar. Dentre as várias formas 

presentes na água é o fon-livre hidratado a forma mais tóxica, tendo sido observado 

que concentrações de 10*8M de Cu(ll) inibem o crescimento algal. (MOREL, 1983). 

A toxidez efetiva do cobre está diretamente interrelacionada com a 

distribuição de suas formas físico-químicas individuais que, juntas, contribuem para 

sua concentração total. Observa-se que cada forma exibe diferentes graus de toxidez 

em função das condições do meio (FLORENCE, 1982). 

Traços de cobre que ocorrem naturalmente no ambiente aquático são 

considerados benéficos e essenciais para a nutrição. Para níveis elevadas, em áreas 

de recebimento de águas de despejo podem ter impacto prejudicial e profundo na biota 

residente. Várias formas químicas do metal proporcionam efeitos tóxicos diretos para 
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algumas espécies aquáticas enquanto outras espécies são afetadas indiretamente por 

mudanças nas interações da comunidade {STOEPPLER, 1983). A taxa de absorção 

peio piancton e por organismos que não estão em contacto com o fundo , geralmente 

depende da concentração do cobre na água, enquanto que para organismos 

bentônicos essa taxa pode estar diretamente ligada com os níveis nos sedimentos. 

Dependendo das espécies, a temperatura pode ter grande influência na taxa de 

adsorsão. Outros parâmetros que tem influência são a salinidade, a presença de outros 

metais em solução e complexantes. 

O cobre pode inibir a evolução do oxigênio e a assimilação do carbono diminuindo a 

atividade fotossintética. 

São vários os danos causados nos peixes por este metal. Entre eles podem ser 

citados a precipitação de íons de cobre nas guelras causando morte por asfixia, 

necrose das células dos rins, degeneração gorda do fígado, hemorragia cerebral 

(MOORE e RAMAMOORTHY, 1984). 

II.5 - O COBRE EM SEDIMENTOS: 

A composição de um sedimento pode expressar o estado de um corpo d'água. 

O perfil vertical é útil por permitir a avaliação dos dados sobre a sequência histórica 

da poluição de um ecossistema aquático uma vez que no sedimento estas 

desigualdades ficam preservadas. O cobre é incorporado rapidamente aos sedimentos 

e essa taxa de incorporação varia com o tipo 

de argila / sedimento, pH, cátions competitivos e a presença de ligantes e de óxidos 

de ferro e manganês. 

A desorção deste metal depositado nos sedimentos depende do pH, salinidade, 
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condições redox, e presença de agentes quelantes naturais ou sintéticos. Valores 

elevados de cobre em sedimentos estão normalmente associados com zonas de 

mineração, descargas industriais e esgoto. A ressuspensão dos sedimentos de 

superfície é normalmente uma fonte de cobre para a coluna de água. Em sedimentos 

relativamente não poluídos foram encontradas concentrações de cobre de 2 a 78 //g/g 

(PIPER, 1971). 

11.6 - O 2 3 8 U e 2 1 0 Pb NO MEIO AMBIENTE: 

H.6.1 - 0 2 3 8 U : 

O urânio é o mais conhecido material radioativo de ocorrência natural. O urânio 

natural consiste de 2 isótopos: 99,28% de 2 3 8 U e 0,7% de 2 3 5 U . O 2 3 B U tem uma 

meia-vida de 4,51 x 10 9 anos, e o 2 3 5 U tem somente 0,71 x 10 9anos. 

O 2 3 S U não é um emissor gama, mas decai para 2 3*Th com tempo de meia-vlda 

de 24 dias, cujos raios gama de 63 keV e 3,9% de intensidade relativa, podem ser 

utilizados na determinação do 2 3 8 U . 

Quando o^urânio decai por emissão alfa, o produto-filho também é radioativo. 

Existe uma longa sequência de elementos radioativos, quando o urânio decai, até 

-negar ao chumbo, que é estável. (FIG.2): 
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» 6 . 2 O a 1 0 Pb: 

O 2 1 0 Pb, descendente do 2 2 2 Rn e pertencente á série do 2 3 B U,é um emissor de 

radiação gama de baixa energia (47 keV), e possui meía-vida de 22 anos. É um dos 

radionuclídeos naturais presente na atmosfera e precipitações, com um tempo de 

residência troposférica da ordem de 20 dias. A sua meia-vida de 22 anos permite 

interessantes aplicações geocronológicasem métodos de datação. Sendo a atmosfera 

sua principal fonte em muitos ambientes e a sua taxa de deposição não variando 

muito em grandes áreas, (GEORGE HELZ; (1985/86) é um ótimo traçador para estudos 

de influências atmosféricas em ambientes estuarinos. As contribuições de 2 1 0Pb para 

os sedimentos são devidos a: deposição atmosférica, sedimentos dos rios, troca e 

transporte de águas continentais superficiais, decaimento do 2 2 6 Ra, águas de fundo 

e despejos de esgotos. Nas áreas costeiras (litorâneas) e sobre a camada continental 

é razoável supor que os sedimentos têm uma concentração de radionuclídeos naturais 

semelhante aos das rochas terrestres. 

As concentrações medidas estão na tabela 1. 
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* 2 3 8u " 2 1 0Pb " 2 2 6Ra • 2 3 ? T n 

SEDIMENTOS 

COSTEIROS 

5,6-6,2 58,0-88;0 55,0-85,0 4,4-72 63-1200 

* Fonte: (Almeida, E. Tauhata L. (1992) 

* * IAEA/AL/012- (1988) 

A radioatividade natura! da baixa atmosfera é dominada pelo escape (por difusão) 

de gás radônio formado no solo, oriundo da desintegração do rádio ( MEYER 1927; 

ISRAEL 1957 ). A concentração de radônio em solo aumenta com a profundidade com 

um comportamento de uma função exponencial. Ameia profundidade começa em 105 

cm para 2 2 2 Rn, 1,35 cm para 2 2 0 Rn, e 0,37 cm para 2 , 9 Rn (ISRAEL 1962). 0 radônio 

é difundido para a atmosfera, gera por decaimento radionuclídeos que retornam à terra 

por meio do processo de precipitação . Isto dá origem a um excesso de 2 1 0Pb em 

relação ao 2 2 6 Ra, associado á matriz mineral do sedimento. Um desequilibrio entre 

2 1 0 Pb e 2 2 6Ra é muito pronunciado em sedimentos marinhos, e erosões químicas e 

físicas são de importância básica no ciclo ambiental do 2 1 0Pb especialmente em áreas 

com ciclos hidrológicos dinâmicos (EL-DAOUSHY, 1988). Por medida de simplicidade, 

para cálculo do excesso de 2 1 0 Pb neste trabalho, assumiu-se o equilíbrio secular entre 

[> 2 2 6 Ra e 2 1 0 Pb, sendo então a atividade do 2 2 6Ra subtraída da atividade total de 2 1 0Pb 

|ELLEN,1990). 

Tabela 1: CONCENTRAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS NATURAIS EM SEDIMENTOS 

MARINHOS (Bq/kg) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

III. 1 DATAÇÃO DE SEDIMENTOS BASEADA NA TÉCNICA DO 2 1 0 Pb. 

A datação de sedimentos baseada em 2 1 0 Pb foi iniciaimente proposta por 

(GOLDEBERG 1963},e tem sido nos últimos anos aplicada frequentemente. Esse 

desenvolvimento reflete várias tendências. Há por exemplo, um grande interesse no 

uso de estudos baseados em sedimentos na reconstrução de taxas de erosão e sua 

relação com mudanças na terra íOLDFIELD 1984J, e também a necessidade para 

testar hipóteses alternativas de acidificação de éguas de lago proveniente de 

diatomácea fóssil de sedimentos em lagos acidificados. CROZAZ (1977) utilizou o 

mesmo método para datação de neve e gelo. 

Em relação ao? modelos teóricos, existe basicamente dois modelos de cálculo que 

podem ser aplicados para a obtenção da idade das camadas, bem como da velocidade 

de sedimentação. O primeiro modelo é baseado no fato de haver uma concentração 

inicial de 2 1 0 Pb sempre constante no topo da camada. 

O segundo modelo, utilizado neste trabalho, assume que a taxa de suprimento de 

2 1 0 Pb para o sedimento é constante para um mesmo local, podendo variar a velocidade 

de sedimentação ao longo do tempo.(SHUKLA, 1989). Este modelo é denominado 

C.R.S (Constant Rate of Supply) , enquanto o primeiro é comumente chamado de 

C.I.C (Constant Initial Concentraron). 

Neste trabalho, as idades de cada secção do sedimento foram 
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estimadas utilizando as equações descritas por {JOSHI e SHUKLA 1991). A 

atividade A(t) do 2 1 0Pb em excesso com o tempo, ou com a profundidade ( x) é 

descrita por uma equação diferencial de 1* ordem do tipo: ' 

à t (3.1) 

onde, 

A = constante de decaimento radioativo do 2 1 0Pb (a"1). 

P = fluxo constante de 2 1 0Pb em excesso através da interface sedimento/água do 

reservatório (Bq.cm^.a"1} aplicada a um "core" de sedimento conforme é mostrado na 

figura 3: 
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x s O 

X 

INTERFACE 
WïM/ ÁGUA/SED1 MENTO 

KcOO 

8 
< 

A(0.0)or A<0) 

FIGURA 3: PARÁMETROS NECESSÁRIOS PARA DERIVACSO DO MODELO 

MATEMÁTICO PARA DATAÇSO COM 2 1 °P*. 

A Cx) - SOMATÓRIO DA ATIVIDADE DE 2 1°Pb ; EM EXCESSO DE-X - • ATÉ 

A C») - ATIVIDADE TOTAL DE * l ûPb, EM EXCESSO PRESENTE NA COLUN, 

DE SEDIMENTO; CBa /CM 2 ) COO. • MCx ) / ÁREA D O 

AMOSTRADOR. 
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AU) , e u «Jp .e^.dM- i 

A(t) 

ou 

P . J ^ . e -

onde I é a constante de integração. Para a determinação de seu valor utiliza-se a 

condição de contorno:quandot = 0, A( t )=0 , então da equação (3.2) tem-se: 

x=-PA ( 3 ' 3 1 

Das equações (3.2) e (3.3) tem-se que: 

A ( t ) = P / X ( l - e X c ) 

(3.4) 

Da equação (3.4) que foi escrita por GOLDBERG (1963), 

quando t-* °° tem-se: 

A(«) = p/x 

(3.5) 

onde t-*K> corresponde a profundidade (x) na qual p
 2 1 0Pb em excesso já decaiu 

totalmente e A ( « ] é a atividade total na coluna de sedimento a partir da superfície até 

a profundidade no qual o 2 1 0Pb em excesso é zero. Se P é constante, A(oo) será 

também constante já que A é uma constante também. 

Considerando-se o seu início na interface égua/sedimento (x = 0), 8 solução desta 

equação é: 
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Dividindo-se 8 equação (3.4) pela equação (3.5) e reorganizando-se o resultado, 

obtem-se: 

ou 

t -X - 1 lnlM~)/Mx)), í3*61 

desde que t e x sejam interrelacionados. 

111.2 TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE 2 1 0 Pb: 

III.2.1 MEDIDA DIRETA: 

A utilização da espectrometria gama de baixa energia na medida direta deste 

radionuclídeo vem sendo cada vez mais empregada, por não se utilizar nenhum 

processamento radioquímico nas amostras. A concentração deste radionuclídeo no 

meio - ambiente está na faixa de mBq/g ou Bq/kg, sendo necessário grandes 

quantidades de amostra, o que nem sempre é possível. Para se avaliar o fator de 

autoabsorção, CUTSHALL et ai, (1983), desenvolveram um método para a 

determinação de 2 1 0 Pb em sedimentos e 2 4 1 Am em solos (LARSEN et ai, 1983). A 

principal dificuldade em aplicar tal método está, portanto, relacionada à autoabsorção 

da radiação gama pela amostra, que é difícil corrigir uma vez que o coeficiente de 

atenuação para radiação gama de 46,5 keV do 2 1 0 Pb depende da composição química 
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onde: 

O = é a intensidade do feixe transmitido após atenuação pela amostra. 

A = taxa de emissão da fonte. 

f 
f' Para obtenção do fator de correção para a autoabsorção é necessário medir T 
h 

|.e I e calcular A/O da derivada das expressões anteriores. 

da amostra. Diante desta ocorrência, é necessário fazer uma correção para a 

autoabsorção. 

A medida direta de 2 1 0Pb tem a vantagem de não se utilizar nenhum 

procedimento radioquímico nas amostras. Utilizando-se o método de CUTSHALL et 

al (1983), a medida direta da radiação gama que tem como princípio básico: 

A transmissão da radiação gama, com atenuação pela amostra, obedecendo a 

equação: 

Í3.7) 
T-l. 

onde: 

I = feixe de radiação inicial; 

T = feixe de radiação atenuado pela espessura X de material; 

fj = o coeficiente de atenuação total de massa (cm2/g) 

p = a densidade do material em (g/cm3) 

x = a espessura do absorvedorem (cm) 

A equação para a autoabsorção é também conhecida como: 

(3.8) 



A / 0 . inr/J 
/ y <r/i>-i 

2 4 

O fator multiplicado pelo valor da atividade medido para amostra, revela a 

atividade real da fonte corrigida para autoabsorção. 

As vantagens da espectrometria gama direta, inclue entre outras, a preparação 

não destrutiva da amostra, uma análise simples para determinar tanto 2 1 0Pb como o 

2 2 6Ra em todas as amostras e medidas simultâneas de outros radioisótopos emissores 

gama de interesse ambiental ( como por exemplo 1 3 7 Cs, 2 4 1 Am, 2 3 8 U , *°K (APPLEBY et 

al 1986). 

IH.2.2- TÉCNICA RADIOQUÍMICA: 

O 2 1 0 Pb é difícil de se medir diretamente, devido as energias da partícula beta 

('Anax- 1 7 k e V I e d 0 r a i o por ele emitidos {y =47 keV) serem muito baixas. Por 

esse motivo, o 2 1 0 Pb é frequentemente determinado por meio do seu filho 2 1 0Bi ( 

= 1,15 MeV ). Decorrido cerca de um mês existe praticamente igualdade entre 2 1 0Pb 

e o 2 1 0 BÍ. Se a medida do 2 1 0 Bi é feita antes, torna-se necessária uma " correção de 

tempo". 

Medir-se o 2 1 0 Pb por meio do 2 1 0Po é um método interessante, uma vez que a 

deposição do 2 1 0 Po sobre metal é muito simples e a sensibilidade dos espectrómetros 

q ser muito alta. A desvantagem do método está no longo tempo de espera, para 

atingir-se o equilíbrio radioativo 2 1 0Pb A 2 1 0 P o . Atualmente existem detectores de 

Ge de tamanho adequado e de melhor qualidade, tornando-se cada vez maior o uso 

da espectrometria gama de baixa energia para a medida do 2 1 0 Pb (GODOY, 1983). 

(3.9) 



CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 

fV.1 - PROCEDIMENTOS: 

IV. 1.1 - COLETA DE AMOSTRAS: 

As coletas foram feitas na foz dos rios Estrela e São João de Meriti no dia 

25/07/91, na foz dos rios Guapimirim e Guaxindiba no dia 21/11/91 e na foz rio 

fimbuaçu no dia 11/12/91. 

A amostragem foi efetuada usando-se um equipamento composto por um tubo 

rígido de píexiglass transparente de 100 cm de comprimento e 5,0 cm de diâmetro 

interno, acionado por gravidade através de um peso de 20 kg. O core, coluna de 

sedimento no interior do tubo, foi seccionado em intervalos de 3 cm até a 

I profundidade máxima na qual se coletou. Estas amostras foram levadas ao laboratório, 

embaladas em sacos plásticos e congeladas no " freezer" até o momento de sua 

preparação. 

IV. 1.2 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS: 

Cada fração de sedimento foi submetida a pesagem e secagem à 105°C até 

\ massa constante tendo seu conteúdo em água sido determinado. Posteriormente, cada 

fração do " core " foi pulverizada em gral de ágata 

e armazenada em frascos de vidro. 

I 
l 
IV. 1.3 - TRATAMENTO DE AMOSTRAS: 
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Para a determinação das concentrações de Cobre por absorção atômica, foram 

esados 0,5g de sedimento; para determinar 2 1 0Pb e 2 3 e ü por medida direta de 

espectrometria, foram pesados 10 g e para determinação de 2 1 0 Pb por radioquímica 

usou-se 2,0g. Em todos os casos foi usado o sedimento seco. 

Na mineralização das amostras para determinar o cobre, utilizou-se um bloco 

digestor de aluminio com 8 furos para a adaptação dos tubos de vidro, com 

controlador de temperatura SARGE 6000. Foram adicionados lOml de HN0 3 

suprapuro concentrado a 0,5g de sedimento, em tubo de vidro de 22 cm e a mistura 

aquecida á 80°C durante 4 horas (REBELLO, 1986). Após o resfriamento, a solução 

foi filtrada em filtro millipore 0,45//m, e a solução transferida quantitativamente com 

o auxílio de água bidestilada para balão volumétrico de 25 ml e 50 ml. Para cada sete 

amostras abertas foi feito um branco de reagentes, seguindo o mesmo procedimento 

que o das amostras. Não foi observado durante a filtração ataque do filtro pelo 

digerido ácido. Todas as amostras apresentavam um pH menor que 1. 

Para medida direta, 10 gramas de sedimento seco em recipiente de PVC foram 

colocados para contar por um tempo de 24 horas. 

Para a determinação radioquímica, os 2,0 gramas de sedimento foram secos em 

estufa à 100°C até peso constante. Adicionou-se 1ml do carreador de bário (20mg 

Ba 2 4/mí), 1ml do carreador de chumbo (20mg Pb 2 + /m l } ( 10ml de HN0 3 e lOml HF 

40%. As amostras foram aquecidas, levadas è secura total e repetida a adição dos 

ácidos até digestão total. 

Transferiu-se para becher de 2 litros e procedeu-se como anexo MI. 
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ÍV.2 - MÉTODO RADIOQUfMICO: 

O 2 1 0 Pb é co-precipitado.como sulfato e determinado por meio do 2 1 0Bi por 

medida do precipitado de PbCr0 4 em um contador proporcional. O procedimento 

analítico obedeceu as etapas descritas no Manual de Procedimetos Técnicos do 

IRD/CNEN, (1983). 0 2 1 0 Pb foi co-precipitado com carreadores de B a + + e P b + + sob 

a forma de sulfato, foi aquecido, decantado e centrifugado. Depois foi dissolvido, 

^precipitado, filtrado e colocado para contagem. Foram realizadas, para cada amostra, 
i 

análises de três alíquotas independentes, com objetivo de se adquirir o valor médio da 

atividade e o erro associado à cada análise. A atividade do 2 1 0 Pb é calculada segundo 

'a expressão: 

A219 (Pb) = 
2 , '22 . i2 f f , e . jn ( l -e - u ) (4.1) 

(4.2) 

1/2 

(4.3) 
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onde: 

R M = taxa de contagem total da amostra (cpm). 

R 0 = taxa de contagem do background (cpm). 

RN = taxa de contagem Ifquida [Rm - R 0] (cpm). 

RQ = rendimento químico. 

6 = eficiência do sistema. 

t = tempo transcorrido entre a precipitação do PbCr04 e o meio da contagem 

'(dias). 

m = massa da amostra. 

A = constante de desintegração do 2 1 0 Bi (0,1383/dia). 

T c = tempo de contagem da amostra. 

T 0 = tempo de contagem do background. 

Medidas de 400 minutos foram feitas em um detector proporcional LB 770-2-

10 CHANNEL LOW-LEVEL COUNTER que utiliza como gás de contagem P-10 (10% 

t CH 4 e 90% Ar). 

j IV.3- DETERMINAÇÃO DO COBRE: 

l 

I . As concentrações de cobre foram determinadas em duplicatas de cada amostra 

[por espectrofotometria de absorção atômica, chama ar-acetileno 

tsegundo o método da curva analítica em aparelho VARIAN TECHTRON (ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETRY). 

O cobre é um dos elementos mais facilmente, e por consequência mais 
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frequentemente, determinado por EAA. Não exibe interferência em chama ar-acetileno, 

estando virtualmente independente da estequiometria da chama 

e da lâmpada. Conforme sua concentração, pode ser determinado em cinco diferentes 

linhas de ressonância sendo que, a 327,4 nm, apresenta uma concentração 

característica de 0,03 *//g/ml 1 % e limite de detecção de 0,001 //g/ml {WELZ, 1985). 

Neste estudo , trabalhou-se em 324,8 nm e demais condições estabelecidas pelo 

: manual de operação do aparelho apresentadas abaixo: 

TPressão suporte: 221b 

Pressão do ar: 9,21/minuto 

IPressão do acetileno: 1,31/minuto 

Corrente da lâmpada: 3mA 

[ Comprimento de onda: 324,8nm 
r 

\ Abertura da fenda: 100 pm 

" Estequiometria da chama: oxidante 

Foram preparadas seis soluções analíticas com concentrações 0,2; 0,5; 1,0; 

2,0; 5,0 e 10,0/;g de Cu/ml por diluição de 20, 50, 100, 200, 500 e 1000//! de 

solução padrão 1000//I Cu/ml, em balões volumétricos de 50m! usando-se solução de 

ácido nítrico 2%. 

DESCONTAMINAÇÃO DO MATERIAL: 

Toda a vidraria e utensílios plásticos utilizados, após lavados, foram submetidos 

a descontaminação por imersão durante 12 horas em solução de ácido nítrico a 10% 

e posterior lavagem com 5 porções de água destilada, numa adaptação dos 

procedimentos descritos por (PATTERSON e SETTLE, 1976). 
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IV.4 MEDIDA DIRETA: 

IV.4.1- EQUIPAMENTO DE MEDIDA UTILIZADO: 

Os dados radíométricos apresentados neste trabalho, foram obtidos por melo de um 

detector de germânio intríseco de baixo background da ORTEC HPGe LEPS - modelo 

1013/16240; serial n° 20-C-241. Este detector possui um cristal de germânio tipo-

P de 16 mm de diâmetro X 7 mm de altura. 

A blindagem de chumbo, com anel em PVC de 4 mm de expessura, um anel de cobre 

com 0,5 mm e outro de cádmio de 0,5 mm, reduz o background no detector de 

germânio. A aquisição de dados foi feita por intermédio de um emulador de multicanal 

tipo ACE 8K, ORTEC, instalado em um microprocessador tipo IBM-PC. 0 software 

utilizado foi o Maestro 2 (ORTEC). 

IV.4.2 - ESTUDO DO FATOR DE AUTO-ABSORÇÀO: 

A amostra de sedimento seco colocada em potes de PVC, cuja atividade se quer 

conhecer, é colocada sobre o detector e sobre a mesma, coloca-se uma fonte 

puntiforme de 2 1 0 Pb com atividade conhecida. Após 30 minutos de contagem, o 

resultado é armazenado, a fonte removida e recontada a amostra durante 30 minutos. 

As áreas dos fotopicos na região de 46,5 keV são determinadas para cada espectro. 

Conforme a fórmula (3.9) descrita no capítulo III, o T é determinado como sendo a 

diferença entre as taxas de contagens com e sem fonte. O valor de I é calculado 

usando-se um pote vazio. O fator de correçãoé calculado utilizando a expressão (3.7). 

Esse fator é multiplicado pela atividade que foi determinada para amostra com o 

objetivo de se obter a atividade real de 2 1 0 Pb na amostra. 
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Para o sistema de medida direta foi determinada a eficiência do detector 

utiiízando-se os padrões de 2 1 0 Pb com atividade de 159,1 nC i , 2 4 1 Am com atividade 

de 109,5 nCi (fornecidos pela Amersham International, Inglaterra}, e 2 3 8 U com 50,31 

nCi.Os padrões foram diluídos com 1M HN0 3 , na mesma geometria de contagem 

usada na análise das amostras. A incerteza total dos padrões era de 2% para 2 1 0 Pb, 

1,5% para 2 4 1 A m e 2,0% para 2 3 B U . 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

V .1 - LIMITE DE DETECÇÃO : 

Tentando-se caracterizar a sensibilidade dos sistemas de medida, foi feito um 

estudo para verificação dos limites de detecção para os três métodos utilizados: 

1- Absorção Atômica: 

o limite de detecção foi calculado como sendo três vezes o desvio padrão de uma 

solução de concentração próxima ao nível do branco multiplicado pelo coeficiente 

angular da curva analítica: 

LD = 1,8.10"3 para a primeira curva analítica 

LD = 1,3.10"3 para a segunda ourva analítica 

2- Método Radioquímica: 

o limite de detecção e a atividade mínima detectável para as amostras preparadas por 

técnicas radioquímicas e medidas realizadas por radiometría foram obtidos tomando-se 

o menor e o maior valor da contagem do background para cada rio por meio das 

fórmulas: 

LD ,_ 4 , 66-jBG/ T 
2 , 2 2 . £ (5.1} 



onde: 

33 

(5.2) 

I_D = limite de detecção, com nível de confiança de 95%. 

BG= taxa de contagem do background (cpm); 

T = tempo de contagem ( min}; 

£ = eficiência do detector; 

2,22.e.Rq.m 

onde: 

Rq = rendimento químico; 

m = massa da amostra; 

Devido a utilização de vários detectores, o limite de detecção sofreu variações, com 

valores entre 0,006 Bq e 0,011Bq e a atividade mínima detectável assumiu valores 

de 3,0 Bq/kg a 6,0 Bq/kg. 

3 - Medida direta: 

- o limite de detecção foi calculado usando-se expressão abaixo, (HOTZL e WINKLER, 

1982): 

2 f 2a .e<5>. / . r ( 5 3 } 

e 

(5.4) 
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onde 

LLD = limite de detecção com nívef de confiança de 95%; 

SB = desvio padrão da contagem do background; 

€ (E) = eficiência do detector na energia E; 

f = taxa de emissão da radiação gama de interesse; 

T = tempo de contagem de 24 horas; 

n = n°. de canais do pico; 

B t m e d j = contagem média do background por canaí. 

Uma série de contagens de background com duração de 144.000 segundos foi feita 

para relacionaras diferentes posições de blindagem, com a necessidade de obtenção 

da melhor condição de medida.Constatou-se que não se pode desprezar o orifício por 

onde o detector entra na câmara de detecção blindada, pois há contribuição de 

radiação proveniente do solo e do dewar. Os melhores resultados foram obtidos com 

a colocação de uma blindagem de chumbo sobre o chão, pois o mesmo, contribuía 

significativamente. 

Os limites de detecção são mostrados abaixo: 

LLD para 2 1 0 Pb = 0,016 Bq ; AMD = 2,0 Bq/kg 

LLD para 2 3 8 U = 0,02 Bq ; AMD = 1,0 Bq/kg 

LLD para 2 4 1 Am = 0,001 Bq ; AMD = 0,12 Bq/kg 

V.2 EFICIÊNCIA DE CONTAGEM DE MEDIDA DIRETA: 

Em outras áreas, para calibração de radionuclídeos é usual ter uma curva de 

eficiência para determinada geometria para radiação gama com energias > 100 keV 



35 

Tabela (2): Fontes padrões utilizadas para calibração e determinação da eficiência do 
sistema detector. 

FONTES ATÍVIDADEÍnCi} EMISSÃO EFICIÊNCIA ENERGIA (keV) 

2 1 0P& 159.1 0.0424 0.032 47 

2 4 1 Am 109.5 0.359 0.037 59.5 

2 3 8 U 50.31 0.038 0.035 63 

V.3 RESULTADO DAS MEDIDAS DE 2 1 0Pb EM EXCESSO E DA DATAÇÃO : 

Após ser determinado o excesso de 2 1 0Pb por camada, foi calculado a atividade 

de 2 1 0 Pb em cada camada, multiplicando-se o peso seco de sedimento pela atividade 

correspondente. Em seguida determinou-se a idade de cada camada utilizando-se o 

modelo de cálculo para á obtenção da idade das camadas, descrito no item 3.1. 

-. Abaixo de 100 keVé recomendável a calibração ponto a ponto, ou seja: utilizando-se 

fontes de 2 1 0 Pb e padrão de 2 1 0 Pb. Este procedimento foi feito para 2 4 1 Am, 2 3 8 U e 2 1 0Pb. 

Na região de baixa energia (< 100 keV), os raios gama são fortemente absorvidos pela 

matéria e a interação vai acontecer nos 5 primeiros milímetros do detector. A 

eficiência do sistema para as amostras foi medida usando-se fontes calibradas e 

amostras de sedimento nas quais as atividades são conhecidas. A eficiência obtida 

variou de 3,2% na energia de 47 keV (210Pb) a 3,7% para 59,5 keV í 2 4 1Am), e 3,5% 

para 63 keV ( 2 3 8U). 

Os dados são mostrados na tabela (2): 
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Foi considerada a atividade de "°Ra para os rios Estrela e S. J.Meriti como 20,0 ± 3,0' 

Bq/kg (MOREIRA e GODOY , 1988} e para os outros pontos igual a 13,0 ± 2,0 

Bq/kg, valor obtido das últimas camadas do rio Guaxindiba, 

devido a valores constantes encontrados. 

As tabelas (3,4»5,6 e 7), mostram os valores de 2 1 0 Pb em excesso por camada, 

a atividade de 2 1 0 Pb em cada camada e a respectiva idade nos rios Estrela, São João 

de Meriti, Guapimirim, Guaxindiba e Imbuaçu. 



37 

2 1 0 Pb EXCESSO PESO ATIVIDADE A(x) IDADE DA 

CAMADA SECO DE a , 0 Pb NA (Bq) CAMADA 

(Bq/kg) (9) CAMADA 

ÍBq) 

(ANO) 

0 - 3 136,6 ± 15,5 45,6 6,2 - 0,0 

3 - 6 91,8 ± 13,0 41,9 3,8 22,1 8,0 

6 - 9 75,1 ± 11,8 34,5 2,6 18,3 14,1 

9 - 12 74,7 ± 9,6 37,5 2,8 15,7 19,0 

12 - 15 61,4 ± 10,4 26,9 1,7 12,9 25,3 

15 - 18 111,0 ± 14,1 21,7 2,4 11,2 29,8 

18 - 21 105,1 ± 1 3 , 7 20,7 2,1 8,8 37,5 

21 - 24 83,3 ± 12,6 17,6 1,5 6,7 46,6 

24 - 27 89,2 ± 13,0 20,6 1,8 5,2 54,7 

27 - 30 37,7 ± 5,9 26,5 1,0 3,3 69,2 

30 - 33 36,3 ± 5,9 31,9 1,2 2,3 80,7 

33 - 36 35,2 ± 5,6 15,8 0,5 1,1 104,5 

36 - 39 25,2 ± 2,2 24,3 0,6 0,6 124,0 

RIO ESTRELA 

Tab.(3): 2 1 0 Pb em exc.,Ativ. em cada camada.,Idade da camada. 



RIO SÃO JOÃO DE MERITI 

Fab.(4í: 2 1 0 pb em exc , Ativ. na camada.,Idade da camada. 

CAMADA 

2 1 0 Pb EXCESSO 

(Bq/kg) 

PESO 

SECO 

(Q) 

ATIVIDADE 

DE 2 , 0 Pb NA 

CAMADA 

(Bq) 

A(x) 

ÍBq} 

— ..— 

IDADE DA 

CAMADA 

(ANO) 

0 - 3 40,0 ± 7,0 25,1 1,0 - 0,0 

3 - 6 90,0 ± 13,0 24,0 2,2 16,6 1,9 

6 - 9 80,0 ± 12,0 37,7 3,0 14,4 6,4 

9 - 12 40,0 ± 7,0 30,5 1,2 11,4 13,9 

12 - 15 50,0 ± 9,0 22,6 1,1 10,2 17,5 

15 - 18 50,0 ± 8,0 15,1 0,8 9,1 21,2 

18 - 21 40,0 ± 6,0 24,1 0,9 8,3 24,2 

21 - 24 50,0 ± 9,0 29,4 1,5 7,4 27,9 

2 4 - 27 40,0 ± 6,0 57,5 2,3 5,9 35,1 

27 - 30 60,0 ± 10,0 25,2 1,5 3,6 51,0 
• 

30 - 33 50,0 ± 9,0 19,2 0,9 2,1 68,3 

33 - 36 50,0.± 9,0 23,2 1,2 1,2 86,4 



RIO GUAPIM1RIM 

'Pb em exc , Ativ. na camada., Idade da camada. 

2 1 0Pb PESO ATIVIDADE A(x) IDADE DA 

CAMADA EXCESSO SECO DE 2 1 0Pb NA (Bq) CAMADA 

(Bq/Kg) (gí CAMADA (Bq) (ANO) 

0 - 3 50,0 ± 6,0 13,9 0,7 - 0,0 

3 - 6 30,0 ± 9,0 9,9 0,3 7,6 2,8 

6 - 9 50,0 ± 2,0 14,7 0,7 7,3 4,1 

9 - 12 70,0 ± 10,0 13,1 0,9 6,6 7,4 

12 - 15 50,0 ± 20,0 18,9 0,9 5,7 12,1 

15 - 18 10,0 ± 3,0 18,2 0,2 4,8 17,6 

18 - 21 40,0 ± 3,0 17,8 0,7 4,6 18,9 

21 - 24 20,0 ± 2,0 16,1 0,3 3,9 24,3 ! 

24 - 27 10,0 ± 3,0 28,6 0,3 3,6 26,9 E 
27 - 30 20,0 ± 7,0 20,2 0,4 3,3 29,7 

3 0 - 3 3 20,0 ± 3,0 15,9 0,3 2,9 33,8 

33 - 36 7,0± 7,0 23,7 0,2 2,6 37,3 I 
36 - 39 10,0 ± 3,0 26,3 0,3 2,4 39,9 

39 - 42 20,0 ± 5,0 30,6 0,6 2,1 44,2 

42 - 45 10,0 ± 8,0 35,4 0,4 1,5 55,0 

45 - 48 10,0 ± 4,0 43,7 0,4 1,1 64,9 

48 - 51 10,0 ± 6,0 38,0 0,4 0,7 79,5 

51 - 54 10,0 ± 3,0 32,7 0,3 0,3 106,8 
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Tab.(6): 2 1 0 Pb em e x e , Ativ. na camada., Idade da camada. 

2 1 0Pb EXCESSO PESO ATIVIDADE A(x) IDADE DA 

CAMADA SECO DE 2 1 0Pb NA (Bq) CAMADA 

(Bq/kg) (g) CAMADA (ANO) 

(Bq) 

0 - 3 44,0 ± 3,0 8,0 0,4 - 0,0 

3 - 6 48,0 ± 10,0 13,9 0,7 7,9 1,6 

6 - 9 15,0 ± 7,0 19,9 0,3 7,2 4,6 

9 - 12 22,0 ± 10,0 17,4 0,4 6,9 5,9 

12 - 15 12,0 ± 4,0 13,2 0,2 6,5 7,9 

15 - 18 30,0 ± 9,0 23,7 0,7 6,3 . 8 , 9 

18 - 21 31,0 ± 4,0 26,4 0,8 5,6 12,7 

21 - 24 16,0 ± 4,0 28,2 0,5 4,8 17,6 

j 2 4 - 2 7 29,0 ± 12,0 31,7 0,9 4,3 21,1 
i 

27 - 30 16,0 ± 4,0 21,2 0,3 3,4 28,7 

3 0 - 3 3 31,0 ± 3,0 27,1 0,8 3,1 31,7 

33 - 36 10,0 ± 7,0 24,7 0,2 2,3 41,3 

36 - 39 19,0 ± 4,0 28,3 0,5 2,1 44,2 

39 - 42 15,0 ± 3,0 30,8 0,5 1,6 52,9 

42 - 45 20,0 ± 13,0 30,7 0,6 1,1 64,9 

45 - 48 17,0 ± 10,0 30,9 0,5 0,5 90,3 

RIO GUAXINDIBA 



RIO IMBUAÇU 

Tab.(7): I 1 0 Pb em exc , Ativ. na camada.,Idade da camada. 

2 1 0Pb EXCESSO PESO ATIVIDADE A(x) IDADE DA 

CAMADA SECO DE 2 1 0Pb NA (Bq) CAMADA 

(Bq/kg) (g) CAMADA 

(Bq) 

(ANO) 

0 - 3 18,0 ± 7,0 14,5 0,3 - 0,0 

3 - 6 6,0 ± 9,0 28,8 0,2 8,2 1,2 

6 - 9 19,0 ± 7,0 26,8 0,5 8,0 1,9 

9 - 12 8,0 ± 16,0 31,7 0,3 7,5 4,0 

1 2 - 1 5 27,0 ± 8,0 34,7 0,9 7,2 5,3 

15 - 18 13,0 ± 7,0 51,7 0,7 6,3 9,6 

18 - 21 13,0 ± 7,0 46,3 0,6 5,6 , 13,4 

21 - 24 19,0 ± 7,0 37,3 0,7 5,0 17,1 

24 - 27 15,0 ± 11,0 46,2 0,7 4,3 21,9 

27 - 30 10,0 ± 11,0 48,3 0,5 3,6 27,6 

30 - 33 9,0 ± 11,0 58,7 0,5 3,1 32,4 

33 - 36 14,0 ± 9,0 65,5 0,9 2,6 38,1 

36 - 39 2,0 ± 7,0 63,0 0,1 1,7 51,8 

39 - 42 11,0 ± 11,0 97,7 1,1 1,6 53,7 

42 - 45 4,0 ± 1,0 114,9 0,5 0,5 91,1 



V .3 .1 VELOCIDADES DE SEDIMENTAÇÃO: 
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As velocidades de sedimentação, foram obtidas a partir dos resultados da 

determinação da idade de cada camada, representados em gráfico, pelas figuras 4 , 5 ,6 

e 7, profundidade da camada versus idade, por meio de um ajuste linear dos pontos 

pelo método dos mínimos quadrados, com a equação: 

P = ax + b 

onde: 

P = profundidade da camada (cm), 

a = velocidade de sedimentação (cm/a), 

x = idade da camada (ano), 

b = termo independente 

Valores do coeficiente de correlação próximos de 1 demonstram a boa qualidade 

do ajuste e possivelmente a validade do procedimento para a determinação da 

velocidade de sedimentação. Foi feita uma avaliação dos ajustes dos pontos para a 

foz dos rios Estrela, Guapimirim, Guaxindiba e Imbuaçu onde os valores dos 

parâmetros a e b.obtidos foram: 

1 - Rio Estrela: 

1 a Região: P = 0,50X + 1,20 ; r = 0,99 

2* Região: P=0,25X + 13,85 ; r = 0,99 
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2 - Rio Guapimirim: 

I a Região: P=1,07X + 1,66; r = 1,00 

2* Região: P = 0,43X + 24,2 ; r = 0,99 

3 - Rio Guaxindiba: 

1 a Região: P=1,34X + 4,23 ; r = 0,96 

2 a Região: P = 0,49X + 16,44 ; r = 0,99 

4 - Rio Imbuaçu: 

1 a Região: P = 1,20X + 4,36 ; r = 0,97 

2 a Região: P=0,30X + 21,3 ; r = 0,95 

Foram encontradas duas velocidades de sedimentação e a mudança de uma 

para outra ocorreu em torno da década de 30, devido a observação de uma inflexão 

nas curvas dos gráficos correspondentes aos rios Imbuaçu, Guapimirim e Guaxindiba. 

Tal comportamento já havia anteriormente sido observado por WILKEN(1986í e 

MOREIRAÍ1988). Os valores encontrados neste trabalho, situaram-se entre 0,2 e 1,3 

cm/ano, onde as taxas mais baixas ocorreram em profundidades abaixo de 45 cm. 

Estes valores coincidem com os encontrados por AMADOR, (1980), através de 

estudos sedimentológicos. 

Para o Rio S.J.Meriti, os valores muito constantes e homogêneos e o perfii 

D b t i d o para o cobre sugerem que o sedimento foi revolvido e por essa razão, não foi 

30ssível determinar a velocidade de sedimentação média. 

A velocidade de sedimentação média mostra a ocorrência de variações 
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significativas ao longo do tempo, sendo notado um acréscimo dos valores por volta 

de 1950, época do início do desenvolvimento industrial brasileiro, quando foram feitos 

grandes desmatamentos, aterros, desvios de curso de alguns rios, além da ocupação 

desorganizada e num período relativamente pequeno, pela população. 

Para as camadas mais recentes do Rio Estrela, a velocidade média de 

sedimentação foi inferior a esperada, de 1-2 cm/ano (MOREIRA e GODOY, 1988). 

Como consequência, a idade estimada destas camadas foi maior do que se supunha, 

levando-se em conta o perfil de cobre obtido. Ao contrário do método radioquímico, 

a determinação da concentração de 2 1 0Pb pela medida direta utilizando a sua radiação 

gama de 47 keV não foi possível ser verificada por meio de intercomparações ou 

análise de amostras de referência. Assim os valores da velocidade de sedimentação 

obtidos para este ponto podem não estar corretos, devendo esta datação ser repetida 

empregando-se o método radioquímico. 

Os gráficos profundidade (cm) versus idade(ano) com as respectivas velocidades de 

sedimentação estão representadas pelas figuras (4,5,6 e 7). 
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V.3.2 FLUXO ANUAL DE 2 1 0 Pb: 

Os valores do ftuxo anual de 2 1 0 Pb obtidos è partir dos dados da foz dos Rios 

Guapimirim, Guaxindiba e Imbuaçu, foram respectivamente, 13,3, 12,7 e 12,0 

mBq/cm2.a. Estes valores são coerentes com os dados de 2 1 0Pb em excesso nos três 

locais estudados. O valor médio de (12,7 ± 0,7 mBq/cm2.a), está de acordo com a 

faixa de 6-36 mBq/cm2.a apresentada por APPLEBY e OLDFIELD (1984), como sendo 

a faixa de variação do fluxo de 2 1 0 Pb entre as diferentes regiões do globo terrestre. 

O valor obtido de 45 mBq/cm2.a com base nos dados da foz do Rio Estrela, 

reforçam a necessidade da re-análise destas amostras por outra técnica independente. 

Como o fluxo anual d e 2 1 0 P b permaneceu praticamente constante nos rios 

estudados, a utilização do modelo C.R.S, mostrou-se bastante consistente inclusive 

com os valores da variação da taxa de sedimentação no perfil do sedimento de cada 

local amostrado. Isto torna desnecessário a realização de medidas simultâneas da 

porosidade dos sedimentos para correção do grau de compactação (SHUKLA e JOSHI, 

1989). 

V.3.3 - DENSIDADE DOS SEDIMENTOS: 

Nos sedimentos da foz do rio imbuaçu foram encontradas conchas a determinada 

profundidade. Para se verificar se essas conchas influenciavam na densidade do 

sedimento (fazendo com que esta não fosse constante ao longo do testemunho), foi 
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feita a sua determinação em 3 camadas, sendo que uma delas não continha conchas. 

Os valores encontrados foram 2,50 g/cm 3 para a camada de 3 e 6 cm, que não 

continha conchas, 2,53 g/cm 3 para camada de 18 a 21 cm contendo conchas e 2,60 

g/cm 3 para a camada de 42 a 45 cm também contendo conchas. Como esses valores 

não diferem estatisticamente, foi considerado que as conchas não influenciavam neste 

caso, no valor de densidade. Os valores encontrados neste trabalho não diferem dos 

publicados na literatura (2,45 g/cm3J,(DURHAM, 1930). A densidade de sedimento 

seco foi determinada por meio de ensaio obedecendo a norma NBR 6508 OUT /1984 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT). 

V . 4 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE COBRE: 

Foram levantadas duas curvas analíticas mostradas nas fig. 13 e 14 do anexo 

II, para as faixas de concentração de cobre de 0,0 - 10,0 //g/ml representadas 

respectivamente pelas equações: 

Y = 0,077X + 0,0Í9 r = 0,9972 

Y = 0,104X + 0,006 r = 0,9999 

onde 

Y = concentração de cobre (//g/g) 

X = absorvância. 

Os valores das concentrações de cobre encontradas nos 5 pontos de 

amostragem e nas diferentes profundidades estão expostos na tabela 8. 
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TABELA 8 : CONCENTRAÇÃO DE COBRE fc/g/g) 

: A M A D A 
(cm) 

P " 3 

3 - 6 
6 - 9 
9 - 12 
12 - 15 
15 - 18 
18 - 21 
21 - 24 
24 - 27 

1 - 30 
30 - 33 
33 - 36 
36 - 39 
39 - 42 
42 - 45 
45 - 48 
48 - 51 
:51 - 54 
54 - 57 
57 - 60 
60 - 63 
63 - 66 
66 - 69 
69 - 72 
72 - 75 
75 - 78 

[78 - 81 
181 - 84 
t84 - 87 
•87 - 90 
90 - 93 
93 - 96 
Í96 - 99 

RIO 
ESTRELA 

158,7 
184,8 
207,3 
228,1 
112,0 
210,2 
222,9 
207,4 
221,2 
183,1 
200,9 
102,6 
24,1 
35,6 
12,5 
13,8 
12,6 
12,6 
14,2 
13,5 
25,4 
13.9 
20,1 
11,4 
7,3 
6,4 
9,9 

10,1 
20,5 
3,6 
5,1 
7,5 
3,8 

RIO S. J . 
MERITI 

90,8 
93,5 
93,1 
95,0 
99,4 

173,7 
155,5 
100,2 
105,4 
96,7 

237,7 
232,2 
222,3 
194,7 
174,3 
211,8 
215,3 
221,4 
225,9 
234,3 
140,3 
148,2 
160,2 

RIO 
GUAPIMIRIM 

34,8 
30,9 
27,5 
32,5 
24,0 
31,3 
33,9 
28,9 
73,4 
28,0 
22,9 
29,7 
16,2 
17,0 
14,0 
14,3 
27,0 
12,3 
11,6 

RIO 
IMBUAÇU 

31,0 
36,0 
37,1 
32,8 
21,2 
15,2 
11,9 
11,6 
8,3 
5,5 
8,4 
7,1 
7,8 
2,5 
11,5 

RIO 
GUAXINDIBA 

20,5 
19,8 
52,9 
28,9 
24,0 
27,6 
27,4 
47,7 
23,5 
29,3 
19,5 
17,3 
17,7 
15,0 
12,0 
13,4 
12,1 
12,5 

Observa-se que o aporte de cobre para a Bafa de Guanabara se acentua a partir 

da década de 50, com o avanço da industriaiização na região e, diminui a partir do 

início dos anos oitenta possivelmente devido a intensificação dos programas de 
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Tabela (9): VARIAÇÃO DAS CONC. DE COBRE: 

PONTOS DE COLETA N f t AMOSTRAS FAIXA.DE CONC. Cu (//g/g) 

Rio Estrela 33 3,8 - 228,1 

Rio S. J . Meriti 23 90, - 237,7 

Rio Guapimirim 19 11,7 - 73,4 

Rio Guaxindiba 18 12,0 - 52,9 

Rio Imbuaçu 15 2,5 - 37,1 

fiscalização e controle da poluição feita pelo governo. Os picos de concentração de 

cobre encontrados devem corresponder a lançamentos maiores desse metal pela 

industria poluidora devido a unia maior produção nesse período ou a um vazamento 

acidental dos rejeitos industriais. Valores encontrados por REBELLO et a! (1986), 

variaram entre 73 e 2000 //g/g , sendo este último valor encontrado em sedimentos 

do leito do Rio Estrela. 

BOWDEN, (1976), estabelece que para os sedimentos de rios e lagos, concentrações 

de cobre superiores a 50//g/g permitem classificá-los como altamente poluídos pelo 

metal. Neste caso se enquadra a Baía de Guanabara visto que, mesmo tendo ocorrido 

um considerável decréscimo nas concen-trações de cobre no sedimento a partir dos 

anos 80 este ainda apresenta concentrações superiores as estabelecidas por Bowden 

nos primeiros três centímetros superficiais. Considerando a possibilidade de 

redissoluçao do metal para a coluna d'água é de se esperar o comprometimento das 

condições mínimas necessárias, quanto ao conteúdo de cobre, para a preservação da 

vida aquática marinha naquele ecossistema. Este, de acordo com EPA (1972), anexo 

I, não deve exceder a concentrações de 0,05 //g/g. 

Uma visão geral dos resultados da análise de cobre em sedimentos da Baía de 

Guanabara é apresentada na tabela 9 seguinte: 
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As principais fontes de poluição estão concentradas nos lados oeste e noroeste 

da Bafa, incluindo lançamentos provenientes das cidades do Rio de Janeiro e Baixada 

Fluminence.Niterói e São Gonçalo contribuem para a redução da qualidade da água na 

região leste. 

Analisando-se os perfis das concentrações de cobre apresentados nas figuras 

(8,9,10,11 e 12) profundidade (cm) versus concentração U/g/g); verifica-se que a 

região próximo a Ilha do Governador é a que apresenta maiores níveis de concentração 

de cobre, diminuindo à medida que se vai em direção ao Rio Imbuaçu. 

Observa-se um acréscimo nas concentrações de cobre em torno dos anos 60, 

talvez devido a produção industrial de butadieno, que despejava uma carga anual de 

cobre aproximadamente de 100 toneladas, durante sua operação de 1962 a 1986. 





Fig. 9 - Rio S J. de Meriti 
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CONCLUSÕES: 

1 - Devido ao baixo limite de detecção do sistema de espectrometria gama 

utilizado, é possível determinar a concentração de 2 1 0Pb nos sedimentos. 

2 - Os valores mais altos da concentração de cobre, estão relacionados aos 

anos de maior desenvolvimento industrial. Constatou-se um maior índice de poluição 

na região noroeste da Baía de Guanabara. 

3 - A velocidade atual na região nordeste do fundo da Baía de Guanabara 

é de 1,0 a 1,3 cm/a. 

4 - Os fluxos anuais de 2 1 0 Pb obtidos em amostras coletadas próximo a foz 

dos Rios Guapimirim , Guaxindiba e Imbuaçu estão de acordo com os dados da 

literatura. 

5 - 0 modelo C.R.S {Constant Rate of Supplyí para o cálculo da 

velocidade de sedimentação e idade das camadas do sedimento, mostrou-se 

adequado para um sistema como o da Baía de Guanabara, sujeito a variações na 

velocidade de sedimentação. 

6 - Os dados obtidos pelo uso da técnica de datação com 2 1 0Pb 

juntamente com a concentração de cobre, mostrou-se eficaz na reconstrução da 

história da poluição da baía de Guanabara. 
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TABELA 10 - CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA TEORES DE METAIS 

METAIS 

PRESERVAÇÃO 
DA VIDA 

AQUÁTICA DE 
ÁGUA DOCE 

(Mg/l) 

PRESERVAÇÃO 
DA VIDA 

AQUÁTICA DE 
ÁGUA 

MARINHA 
(mg/g) 

SEDIMENTO 
DE RIOS E 

LAGOS 

<Mg/g) 

SEDIMENTO 
MARINHO 

(Mg/g) 

ALIMENTO 
PARA 

CONSUMO 
HUMANO 

(Mg/g) 

CADMIO 0,40 (17) 
0,20 (12) 

0,01 (8) > 6=A (1) 5,00 (5) 
(11) 

1,00 (4) 

CHUMBO 
30,00 (16) 

(8) 
0,05 (8) < 40=N 

40-60=M (1) 
> 60=A 

20,00 (5) 
(11) 

10,00 (4) 

COBRE 
2,00 (7) 0,05 (8) < 2 5=N 

25-50=M 
> 50=A 

10,00 (5) 
(11) 

30,00 (4) 
100,00*(18) 

CROMO 
TOTAL 

50,00 (8) 
40,00 (16) 

0,10 (8) < 25=N 
25-75=M (1) 
> 75=A 

- 0,10 4) 

MERCÚRIO 
0,20 (8)(13) 
0,10 (13)" 
0,05 (9)(17) 

l,00xl04(8) 

(9) 
(14) 

< 1=N 

(D 
> 1=A 

0,10 (19) 0,50 (2)(4) 
(13) 

1,00 (10) 

ZINCO 
50,00(16)"' 0,10 (8) < 90 

90-200 (1) 
> 200 

20,00 (5) 

(11) 
100,00 (16) 

(1) BOWDEN (1976) 
in PRATER & ANDERSON (1977) 

(2) BRASIL (1975) 
(3) BRASIL (1977a) 
(4) BRASIL (1977b) 
(5) CHESTER (1975) in SEMA (1980) 
(6) DEMAYO et alii 1980) 
(7) DEMAYO & TAYLOR (1981) 
(8) EPA (1972) 
(9) EPA (197 6) 
(10) . FDA (1981) 
(11) GESAMP (1974) 
(12) REEDER et alii (1979a) 
(13) REEDER et alii (1979b) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 

SEMA (1977) 
TAYLOR et alii (1979) 
TAYLOR & DEMAYO (19 08) 
THURSTON et alii (1979) 
UTHE & BLIGH (1971) 
VUCÉTIC; WERNBERG & 
ANDERSON(197 4) in SEMA(1980) 

* Para partes comestíveis de peixes 
** Para proteção de consumidores de 

peixes 
*-** Para águas moles 
N = Não poluído 
M - Moderadamente poluído 
A = Altamente poluído 
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Fig. 13 - 1 a curva analítica para determinação de cobre por EAA-
Ar/acetileno. 
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Fig. 14 - 2 a curva analítica para determinação de cobre por EAA-
Ar/acetileno. 
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ANEXO III: 

- DETERMINAÇÃO RADIOQUÍMICA 2 1 0 Pb: 

01 - Adicionar gotas de vermelho de metila e 5 ml de ácido cítrico 1M. Adicionar 

NH4OH concentrado, lentamente até virada do indicador. 

02 - Aquecer a solução até à ebulição. Adicionar 50 ml de H 2 S0 4 3M com 

agitação.Deixar decantar até o dia seguinte. 

03 - Decantar o sobrenadante. Transferir o precipitado para tubo de centrífuga de 

100ml com água deionizada. Centrifugar a 3000rpm por 5 minutos.Decantar 

a solução. 

0 4 - Lavar o precipitado com 20ml de H 2 S0 4 0,1M e centrifugar. Descartar a 

solução. 

05 - Adicionar ao precipitado: 2,0ml de titriplex 1, 40ml de H 20 deionizada e 7ml de 

NaOH 6M. Aquecer para dissolver o precipitado. 

06 - Ajustar o pH com ácido acético glacial para 4,5 - 5. Aquecer em banho-maria, 

e adicionar 5ml (NH 4 ) 2 S0 4 25mg/ml.Deixar até o dia seguinte. 

07 - Centrifugar, como já descrito. Reservar a solução para a determinação do 2 1 0 Pb. 

Lavar o precipitado com 10ml de NH4AcO e juntar as soluções. 

08 - Aquecer a solução da etapa acima em tubo de centrífuga de 100 ml. Adicionar 

Iml de Na2S 1M e centrifugar. Descartar o sobrenadante. 

09 - Dissolver o precipitado com gotas de HN0 3 concentrado. Aquecer {formação 

de S). 

10 - Filtrar a solução em papel Whatman 44 para becher de 250mi. Lavar tanto o 

filtro quanto o tubo de centrífuga com H 20 deionizada. 

11 - Adicionar NH4AcO até pH 4,5 - 5,0. Aquece^ até a ebulição. 
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12 - Adicionar 2ml de Na 2Cr0 4 30% e manter em ebulição por 10 minutos. Anotar 

a hora da precipitação.(100% = 31,4mg PbCr04). 

13^ Deixar esfriar e filtrar em papel whatman 44, previamente lavado e 

pesado.Lavar o precipitado com H 20 deionizadae etanol, secará 100°C por 10 

minutos.Deixar esfriar e pesar. 

14 - Montar e contar após pelo menos , 10 dias. 
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- EQUIPAMENTOS,VIDRARIA E ACESSÓRIOS UTILIZADOS: 

AMOSTRAGEM: 

Amostrador de sedimento composto por tubo rígido de pexiglas não colorido acionado 

por peso de 20 kg. 

PREPARAÇâO DA AMOSTRA: 

Régua de plástico não colorida; 

saco plástico; 

cápsula de porcelana; 

balança analítica; 

gral de ágata; 

frascos de vidro 250ml. 

DIGESTÃO: 

Tubo de ensaio de 2,5x20 cm; 

bloco digestor com capacidade para 8 tubos e controle de temperatura; 

Acido nítrico concentrado. 

FILTRAÇãO: 

Trompa de vácuo; 

sistema de filtrção millipore; 

balões volumétricos de 25 e 50 ml. 



ANÁLISE: 

Ar comprimido; 

acetileno: 

solução padrão MERCK, 1000 JJQ Cu/ml; 

balões volumétricos de 25 e 50ml; 

pipetas volumétricas de 10ml;micropipetas ajustáveis;bechers; 

espectrofotômetro de absorção atômica equipado com lâmpada de cátodo ôco/cobre. 

REAGENTES: 

Hidróxido de amónio concentrado; 

Ácido cítrico 1M com 0 , 1 % de fenol; 

vermelho de metila; 

Ácido acético glaciai; 

Carreadorde Bário {20mg/Ba+2/ml} 

Titriplex I (ácido amino-tri-acético); 

Ácido nítrico 65%; 

Ácido fluorídrico 40%; 

Carreador de chumbo (20mgPb 2 +/ml); 

Ácido sulfúrico 3M; 0,1M; 

(NH 4 í 2S0 4 25mg/mí; 

Na 2Cr0 4 30%; 

Na2S 1M; 

CH3COONH4 40%. 
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