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RI E SUMO 

Foi investigado o transporte de radionuciídeos, das séries naturais e de elementos 

das terras raras leves em um sistema lagunar costeiro, situado em região rica em 

monazita, do litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Nas águas da lagoa foram 

encontradas concentrações anômalas de isótopos de Ra e elementos das terras 

raras leves (ETRLs). O gradiente longitudinal de concentração dos radionuciídeos, 

dos ETRLs e dos íons maiores, cujos dados foram obtidos ao longo 2 anos e meio 

de estudo do local, e a análise estatística multivariada indicaram que as águas da 

lagoa são alimentadas por duas fontes principais, águas de origem marinha e 

águas subterrâneas. As águas subterrâneas contribuem com os isótopos 

radioativos e ETRLs, possivelmente oriundos da lixiviação da monazita. Baseados 

nos resultados da modelagem das espécies na água, dos experimentos 

laboratoriais de adsorção em sedimento e da caracterização do sedimento, são 

discutidos os comportamentos dos isótopos de rádio, ETRLs, U, Th e Pb-210, ao 

longo dos 6 km da lagoa. É ainda discutido o papel da planta aquática Typha 

dominguesis Pers na incorporação e retenção dos nuclídeos. 



it was investigated the transport of the serie natural radionuclides and the earth rare 

light elements in a coastal lagoon system, located in a monazite rich region, in the 

coast north region of Rio de Janeiro state. The lagoon water showed off abnormal 

concentrations of radium isotopes and of the earth rare light elements (ERLEs). The 

longitudinal gradient of the Ra, of the ERLEs and of the major ion concentration's, 

whose data were obtained during two and half years of the research at the place, and 

the statistical analysis pointed to two mainly source as responsible for the water 

lagoon composition - the marine and the underground waters. The underground 

water supplies the radionuclides and ERLEs, possibly originated by monazite 

lixiviation. Based on the water speciation modeling, the results of laboratory 

adsorption on sediment experiments and the sediment characterization, the behavior 

of the radio isotopes, the ERLEs, U, Th e Pb-210, along of the lagoon, are discussed. 

It is also discussed the role of the aquatic macrophyte Typha dominguesis Pers in the 

nuclide uptake and the following liberation. 
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Estudos de transporte de radionuclídeos no meio ambiente produzem 

informações que podem ser utilizadas para prognosticar a evolução destes 

nuclídeos nos elos das cadeias biológicas e físicas. O objetivo primordial é agregar 

conhecimentos a serem utilizados na definição de procedimentos, para evitar, ou 

minimizar, a exposição do homem à radiação ionizante, modificada por ação 

antropogênica. Estes estudos têm sido realizados, por exemplo, para prever o 

comportamento dos radioisótopos em ecossistemas, impactados por atividade de 

mineração e beneficiamento de minérios de urânio; para prever a migração de 

radionuclídeos ao longo da cadeia alimentar e na definição de medidas mitigadoras, 

a serem implementadas em áreas contaminadas (Sno88). Estudos 

comportamentais de elementos que possuam similaridade química com os 

radionuclídeos também auxiliam as tomadas de decisão relacionadas à gerência de 

rejeitos radioativos (Mie93). Investigações dos níveis de contaminação de meios e 

produtos subsidiam a avaliação de dose absorvida por grupos populacionais, e do 

risco à ela associado, assim como subsidiam a avaliação de risco radioecológico 

para organismos aquáticos (Ama92; Kry98). 

A região do litoral norte do estado do Rio de Janeiro é conhecida por possuir 

uma das maiores reservas de monazita do Brasil. Nesta região, á cerca de 60 anos, 

operam unidades de processamento físico de areia monazítica, que visam a 

separação das quatro frações de minerais pesados que a compõem (llmenita, 

Zirconita, Rutilo e Monazita). Após a separação da monazita dos outros minerais 

pesados, esta era enviada para uma usina, na cidade de São Paulo, onde era 

quimicamente processada. Todo o cicio do beneficiamento da monazita no Brasil é 

responsabilidade de uma companhia estatal que possuía três unidades: a unidade 

de processamento físico, situada em Buena (Usina da Praia), a unidade de 

processamento químico (Usina de Santo Amaro) e a unidade de separação dos 

elementos das terras raras (Usina de Interiagos) (Pas93A, Nou93). As duas últimas 

unidades estavam situadas na cidade de São Paulo e encontram-se desativadas. A 

área onde está situada a usina de processamento físico, próximo a vila de Buena, 

localizada no município de São Francisco de Assis, Estado do Rio de Janeiro, é 
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cortada por uma lagoa salobra, cujas águas são utilizadas no processo de 

separação dos minerais. Nas águas da lagoa que corta a área, estudos preliminares 

revelaram a existência de altas concentrações de isótopos de rádio. 

Considerando a baixa solubilidade dos minerais pesados e a baixa taxa de 

lixiviação dos radionuclídeos que constituem a areia monazítica, não era esperado 

que estas concentrações fossem decorrentes do processamento físico realizado na 

Usina da Praia (UPRA). No entanto, considerando que no início das atividades de 

processamento físico e químico da monazita no Brasil não haviam normas de 

radioproteção, nem para o licenciamento de instalações nem para o 

armazenamento de rejeitos, e ainda que as informações sobre as atividades 

iniciais, no que diz respeito aos materiais processados, armazenados e 

intercambiados entre as unidades, se perderam ao longo dos quase cinqüenta anos 

de operação da companhia, a possibilidade de que a contaminação pudesse advir 

de algum material proveniente do processamento químico da monazita, depositado 

na área pertencente à Usina da Praia, não podia ser descartada. 

Apesar das dificuldades nas interpretações de resultados, causadas peia 

falta de controle de parâmetros, ecossistemas em regiões de radioatividade natural 

elevada podem ser utilizados como laboratórios naturais para estudos de transporte 

de radionuclídeos, permitindo a obtenção de uma série de informações mais 

realistas do que aquelas obtidas em laboratório. 

Lagoas costeiras são ambientes de atividade biológica intensa, alta 

reciclagem de nutrientes e alta capacidade de retenção de metais; por isso, têm 

sido intensivamente estudadas. No entanto, na literatura não constam estudos de 

comportamento de radionuclídeos nestas lagoas. Embora sejam reportadas 

pesquisas realizadas em lagoas fluminenses, o mesmo não se aplica às lagoas 

costeiras da região que se estende entre a cidade de Guaxindiba e Barra de 

Itabapoana, RJ. Talvez isto se deva a menor importância sócio-econômica da 

região, devido à baixa taxa de ocupação, pouca industrialização e atividade 

turística. 

A planta aquática Typha spp., principal macrófita presente nas lagoas da 

região, é utilizada para tratamento de efluentes em virtude de sua alta taxa de 

crescimento, elevada biomassa, facilidade de manejo e capacidade para absorver 

íons metálicos. Sobre a Typha dominguensís Pers., única representante do gênero 

no Brasil, existem artigos e teses relacionados à biomassa, taxa de decomposição, 
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ciclagem de nutrientes e absorção de metais; entretanto, pesquisas sobre 

incorporação de radionuciídeos não são citadas na literatura. 

Considerando que o Brasil possui vastas reservas de monazita e de outros 

minérios associados ao urânio e ao tório, informações do comportamento ambiental 

de radionuciídeos das séries naturais, em ecossistemas tropicais, são relevantes na 

avaliação do potencial de impacto ambiental radioativo, causado pela mineração e 

beneficiamento destes minérios. 

Por ser realizado em local de importante ocorrência de terras raras, 

componentes da monazita, este estudo pode ser estendido aos elementos terras 

raras leves (ETRLs). O mecanismo de transporte destes elementos, têm sido 

estudado em virtude da similaridade química com radionuciídeos, dos actinídeos 

trivaientes, armazenados em rejeitos radioativos. O conhecimento do 

comportamento ambiental de terras raras subsidia, por analogia, a previsão do 

comportamento destes actinídeos. 

O estudo do transporte de radionuciídeos e elementos terras raras num 

sistema lagunar costeiro pode contribuir para a compreensão do transporte desses 

nuclídeos no ambiente, somando-se aos estudos realizados em outros tipos de 

sistemas. Adicionalmente, o estudo fornece, não só, informações sobre o sistema 

lagunar da região de Buena, mas também informações sobre a dinâmica de 

incorporação e de liberação de nuclídeos pela planta aquática, bem como seu 

potencial de utilização em tratamento de rejeitos radioativos. 

Este trabalho tem o objetivo geral de produzir informações que possam ser 

utilizadas para melhorar a compreensão dos processos que afetam o transporte de 

radionuciídeos naturais e elementos das terras raras leves em ambientes aquáticos 

costeiros. Tem os objetivos específicos de: i) investigar a origem das elevadas 

concentrações de rádio encontradas na água da lagoa, denominada brejo Buena, 

bem como a relação destas concentrações, com a presença da usina de 

processamento da monazita na região; ii) estudar os principais fatores que 

influenciam o transporte de Ra, de U, de Th, de Pb-210 e de elementos terras raras 

leves nas águas do brejo; iii) estudar as interações^ entre os nuclídeos e os 

compartimentos: água-sedimento-planta e iv) investigar a acumulação e a liberação 

de radionuciídeos pela planta aquática, Typha Dominguesis Pers., e o seu potencial 

para ser utilizada em tratamento de efluentes radioativos. 
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Devido às mudanças da unha costeira, ocorridas em períodos geológicos 

recentes, estes cordões podem ser encontrados a alguma distância das praias 

atuais, mantendo um paralelismo com a linha da costa da época de sua 

formação (Pen65). 

A areia monazítica é constituída por percentagens variáveis dos minerais 

pesados ilmenita (Fe203.Ti02), rutilo (TÍO2), zirconita (ZrSiCX,) e monazita 

(1-15%). 

A monazita é essencialmente um fosfato de terras raras leves (La, Ce, Nd, 

Pr e Sm)P04, o qual contribui numa faixa de 55 a 65% na composição do 

mineral; contém, ainda, Th (entre 3 e 9% de Th0 2 ) e U (entre 0,1 e 0,3% de 

\JZOQ). É um mineral refratário, de baixa solubilidade. Mesmo em condições 

super críticas, alta temperatura e pressão, a solubilidade é menor do que 0,2 % 

(Woo94). A taxa de lixiviação de elementos é baixa: lyengar e colaboradores 

reportam que com água de rio e com água destilada, a lixiviação de Ra é tão 

baixa, que é praticamente inexistente (Ben84). Por outro lado, devido ao aumento 

da área de contato e á mudanças nas propriedades das partículas, a lixiviação de 

Ra aumenta com a diminuição do tamanho da partícula (Ben84; Pas93B); 

portanto, quanto mais intemperizado estiver o mineral, maior deve ser a liberação 

de Ra. Benes cita investigações onde foram constatados o aumento da lixiviação 

de Ra com o aumento da concentração de sais na solução e o aumento 

pronunciado da lixiviação em pH menores que 4 (Ben84). A maior liberação de 

ETRs em aqüíferos de águas ácidas, também têm sido observada em muitos 

sistemas (Mic89). 

1.1. Geoquímica dos radionuclídeos e d o s elementos terras raras leves. 

1.1.1. Elementos radioativos naturais 

Os membros das séries radioativas encontram-se envolvidos em processo 

de transmutação onde são formados elementos de características físico-químicas 

completamente diferentes (figura 1.2). Num sistema fechado, sem interações 

com outros componentes ambientais, as séries são encontradas em equilíbrio 

radioativo, isto é, as atividades de todos os radionuclídeos da série são iguais. 

file:///JzOq
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No entanto, em ambientes abertos, as características físico-químicas dos 

radioisótopos são responsáveis pelo estabelecimento do desequilíbrio radioativo; 

características físicas e químicas diferentes resultam em comportamentos 

diferentes no ambiente. 

Embora o tório seja mais abundante na crosta terrestre do que o urânio 

(Th: 10 mg/kg, U:3 mg/kg), em águas naturais o tório é geralmente encontrado 

em concentrações inferiores as do urânio. Em água do mar, as concentrações 

de tório são da ordem de 10' 5 ug/L; em águas superficiais e subterrâneas as 

concentrações encontram-se entre 0,01 e 1 ug/L (Lan80). Na água do mar, o 

urânio é encontrado em concentrações de cerca de 3 ug/L e nas águas 

subterrâneas estes valores são entre 0,1 e 10 ug/L (Osm80). 

Tório 

A química do tório no ambiente é completamente controlada pelas limitações 

de solubilidade e reações de sorção. Em solução e em presença de Si, Fe e Al, o 

tório encontra-se majoritariamente associado à fase coloidal (Lie92). Na forma 

complexada, em águas naturais, a tendência predominante é encontrá-lo como 

Th(HP04)32" e Th(OH)4. Muito embora, dependendo das condições físico-químicas 

da água, complexos fortes com sulfato e fluoreto são formados (Lan80), como 

observado por Miekeíey e col. no Morro do Ferro e em Poços de Caldas, em cujas 

águas, ricas em sulfato, foram encontradas concentrações de até 720 ug/L de Th 

dissolvido (Mie93). Em águas com altas concentrações de matéria orgânica, os 

autores observaram concentrações de até 10 ug/L de Th, estando 98% associado 

a compostos húmicos, na forma de ácidos. Este resultado corrobora estudos que 

levam à conclusão que, em águas ricas em ligantes orgânicos, os complexos 

orgânicos com ácidos húmicos e fúlvicos competem com a adsorsão de tório em 

argilas, em óxidos e em matéria orgânica do sedimento, inibindo a adsorção ou 

estimulando a dessorção (Lan80). No entanto, Moulin e colaboradores, em um 

estudo sobre especiação em águas naturais, .utilizando constantes de 

compiexação de substâncias húmicas, com actinídeos e cátions maiores, 

compilados da literatura, concluíram que, abaixo de pH 7, os complexos 

inorgânicos com actinídeos predominam sobre os orgânicos (Mou92). 

Em estuários, o principal mecanismo observado é o de adsorção em 
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material particulado; o tório, produzido por decaimento do U-238 (Th-234) e do 

Ra-228 (Th-228), é rapidamente removido da coluna d'água (M008O). 

Urânio 

O urânio têm muitos estados de oxidação, sendo que apenas os estados +4 

e +6 são geoquimicamente significantes. Embora presente em rochas ígneas no 

estado +4, o urânio é facilmente oxidado para o estado +6 e forma complexos com 

aníons comuns de águas naturais: carbonato, hidróxido, fosfato, fluoreto e sulfato 

(Lan78). No entanto, em meio neutro ou ácido, o ion uraniia (+6) é suscetível á 

adsorção, notadamente por matéria orgânica e oxihidróxidos de Fe (Lie92). 

Substâncias húmicas, incorporadas ao sedimento, podem apresentar altas 

concentrações de U, sendo que o fator de enriquecimento, em relação a coluna 

d'água, atinge valores da ordem de 10 4 (Las93). No entanto, concentrações 

moderadas de íons complexantes, tais como CO3", inibem a adsorção, e são 

responsáveis pela mobilidade de urânio, observada em águas naturais (Iva94). O 

urânio tende a ser associado às substâncias húmicas, porém com menos 

intensidade do que o Th; nas mesmas águas em que Miekeley e colaboradores 

encontraram 98% do Th associado à compostos húmicos, o teor de urânio 

associado encontrava-se entre 5-30 % {Míe93). 

Em estuários, é observado o aumento da concentração de urânio em 

relação à água doce. Este aumento é atribuído à liberação do urânio do material 

particulado sedimentado; a liberação pode ser causada ou pela redução do Fe, que 

dissolve as partículas óxicas nas quais urânio está ligado, ou pela alcalinidade alta 

da água, que induz a dessorção. Subseqüentemente, a complexação com 

carbonato trará o urânio para a coluna d'água (M008O). 

Chumbo 

Isótopos radioativos do chumbo são gerados pelo decaimento radioativo 

de Th-232 (Pb-212), U-235 (Pb-211) e U-238 (Pb-210). As meias-vidas, 

relativamente curtas, do Pb-212 (ti/£»10,6 h) e do Pb-211 (ti/2=0,60 h) impedem 

suas propagações no ambiente e dificultam suas medidas; já o Pb-210 (ti/2=22,3 

anos), pode ser encontrado em diferentes matrizes ambientais. 
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Além do decaimento radioativo de seus predecessores na fase sólida, 

seguido da difusão para as águas intersticiais, o chumbo pode ser incorporado à 

água, por decaimento do Rn-222 atmosférico. Uma vez na fase líquida, é 

adsorvido no material particulado, num tempo de escala de dias a meses 

(Kas89). Apresenta uma capacidade extremamente alta para ligações com 

sedimentos e particulados, seja por adsorção física dos seus complexos orgânicos, 

seja por quimissorção das suas espécies inorgânicas (Lie93B). Porém, em águas 

contendo altas concentrações de matéria orgânica, o Pb tem sido encontrado, 

preferencialmente, na fração dissolvida (Lie93A). 

Rádio 

Como um elemento alcalino terroso, o Ra tem uma química 

relativamente simples, controlada por processos de cooprecipitação e adsorção 

superficial (WÍ190). Inyengar compilou os dados de concentração de Ra em águas 

naturais, observando que as águas de superfície apresentavam concentrações 

distribuídas entre 7,4 10"5 e 0,29 1Bq/L (Iye90). Paschoa e col. determinaram as 

concentrações de Ra-226 nas circunvizinhanças da região de mineração de Poços 

de Caldas, encontrando valores entre 7,4 10" 3 e 0,22 Bq/L, sendo que as maiores 

concentrações foram encontradas nos pequenos riachos que se originavam na 

região da mina (Pas79). Medidas realizadas em águas superficiais indianas, na 

região De Jaduguda e na região de monazita de AIwaye, detectaram valores de 

concentrações de Ra-226, entre 5 10" 3 e 7 10*2 Bq/L e de Ra-228, entre 1,9 10"3 e 

0,12 Bq/L (Iye90). Na literatura, são escassos os dados relativos às 

concentrações em águas superficiais de Ra-228, quando comparados com os 

relativos ao Ra-226. Benes, baseando-se nos dados existentes na literatura, situa 

o valor da concentração de Ra-228 entre 2,0 10*4 e 0,13 Bq/L (Ben90). 

Em águas subterrâneas, os valores mais elevados são encontrados nas 

águas que apresentam concentrações salinas elevadas. Kraemer e colaboradores 

identificaram forte correlação positiva entre a salinidade, da água e a atividade de 

Ra (Kra84). Este comportamento dever-se-ia a combinação de efeitos de lixiviação 

e de saturação de locais de troca da fase sólida: as fraturas na rede cristalina, 

Bequerel (Bq): unidade padrão de atividade, equivale a uma desintegração do radionuclídeo por segundo. 
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originadas durante o decaimento alfa, permitiriam maior contato da solução com a 

fase sólida, o que aumentaria a lixiviação de rádio; uma vez na fase aquosa, o Ra 

competiria com os cátions dissolvidos pelos sítios de adsorção da fase sólida, o que 

diminuiria sua adsorção (Lan85 e Gar88). Os valores mais elevados de Ra-226, 

em águas subterrâneas, foram encontrados em águas estagnadas em rochas 

sedimentares (-11 Bq/L). Em águas estagnadas, em rochas ígneas, o valor 

encontrado foi 0,15 Bq/L, enquanto que, em águas circulantes, nos dois tipos de 

rocha, o conteúdo era de apenas 0,07 Bq/L (Ben84). 

Embora os compostos inorgânicos de rádio apresentem baixa solubilidade, 

as concentrações de Ra em águas naturais (4.10 - 1 8 e 4.10" 1 3 M) são inferiores às 

concentrações necessárias à precipitação; assim, é comum o Ra ser encontrado 

cooprecipitado com sais de Ba, com sais Ca, Mg e até mesmo com sais de Fe e 

Mn (WÍI90). Benes e colaboradores (Ben82) observaram, em águas com altos 

teores de sulfatos, a formação do complexo neutro R a S O / que, no entanto, não 

chega a precipitar. 

A complexação do Ra com substâncias orgânicas é desconhecida e há 

controvérsias a respeito da possibilidade. Williams cita o trabalho de Taskaev e 

colaboradores, os quais observaram aumento da taxa de extração de Ra por FeCfe 

de solos. Os autores atribuíram este aumento à formação de compostos orgânicos 

de ferro que estariam, de alguma forma, ligados ao Ra (WÍI90). Hart sugere que 

Ra pode ligar-se facilmente a moléculas orgânicas, baseado na facilidade do cálcio 

para ligação com estas substâncias (Har82). No entanto, Buffle, classificando os 

cátions com base na estabilidade dos complexos formados com matéria orgânica, 

em meio aquático, classificou o cálcio, o estrôncio e o bário como membros do 

grupo que formam os complexos menos estáveis (Buf84). O Ra, por semelhança 

química, estaria incluído neste grupo. 

Em sedimento, as observações também são discordantes. Vos e 

colaboradores, estudando as ligações entre Ra e a matéria orgânica, concluíram 

que o Ra, ligado a substâncias orgânicas, constituía apenas uma fração menor do 

total do Ra encontrado (Vos83). Simon e Ibrahim citam o trabalho de Titaeva, no 

qual se conclui que o rádio, em águas naturais, é facilmente absorvido por turfa e 

que a ligação estabelecida é do tipo troca tônica, facilmente trocável por H + , K*, ou 

NH 4 (Sim90). Joshi e colaboradores, em estudos no estuário do rio Mindola-!ndia, 

observaram que a matéria orgânica presente no sedimento era responsável pela 



11. 

adsorção de rádio, e que o fator de concentração era da ordem de 10 5 (Jos84). 

O efeito da adsorção do Ra, bem como, seu carreamento por arguas e 

óxidos hidratados, em sedimento, no entanto, são bem conhecidos: o Ra exibe 

uma afinidade tão aita por partículas sólidas que, não havendo competição entre 

cátions divalentes, é quase completamente adsorvido (Sim90). Syengar menciona 

valores de Kd, em sedimentos coletados na Austrália, na ordem de 10 3 mL/g; em 

Jadugada, na índia os valores de Kd ficaram entre de 5,4 e 7,1 10 3 mL/g (Iye90). 

Mansfeld e Hanslik determinaram valores de Kd em sedimentos de rio e 

encontraram valores entre 3 ,610 2 e 1,710 5 mL/g (Ben90). 

Em estuários, vários trabalhos apontam para a dessorção de Ra do 

material particulado e de sedimentos (Hei86; Car97), ao contrário do 

comportamento do Pb-210, que tende a permanecer adsorvido nas partículas em 

suspensão. A dessorção do rádio, neste sistema, é atribuída ao aumento da força 

iónica da água. 

1.1.2. Elementos das terras raras 

Nos estudos de contenção de rejeitos nucleares, a compreensão do 

comportamento dos elementos terras raras (ETRs) é importante para prever a 

mobilidade de radionuclídeos que, eventualmente, escapem de depósitos. Como 

muitos rejeitos estão armazenados em minas de sal, estudos que considerem 

gradiente de salinidade são importantes para prever a migração de elementos 

liberados, acidentalmente, para águas subterrâneas. Não apenas vários 

isótopos dos ETRs são produzidos, durante a fissão dos nuclídeos utilizados 

como combustível de reator (de urânio e de plutónio), como os seus 

comportamentos subsidiam o prognóstico do comportamento de elementos 

transurânicos (Am* 3, C m + 3 e C f 3 ) , que não ocorrem normalmente na natureza. 

Como os ETRLs (La-Sm) têm raio iónico muito próximo ao Am e ao Cm, as 

características químicas e, portanto, o comportamento ambientai devem ser 

análogos. 

Como as propriedades físico-químicas são semelhantes (raio cristalino, 

estado de oxidação, etc.) , os ETRs são encontrados em conjunto nos minerais. 

A diminuição do raio iónico na série lantanídica, contração lantânica, acarreta a 
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formação de complexos mais estáveis dos ETRs mais pesados com os ânions 

comuns e, portanto, o fracionamento da série. O estado de oxidação dominante 

dos ETRs é o estado 3+. Em condições oxidantes é formado C e + 4 e em 

condições redutoras Eu + 2 . Contudo, estudos da compiexação em estados outros 

do que 3+ são escassos (Woo90). Os ETRs trivalentes formam, 

preferencialmente, complexos com íigantes contendo doadores altamente 

eietronegativos, como F" , S0 4

2 " , C0 3

2 " , PO43* e OH", através de ligações 

eletrostáticas. A hidrólise destes elementos é pouco entendida, e, possivelmente, 

tem um papel mais importante na especiação de ETRs do que, no presente, se 

admite. Os valores das constantes de formação de hidratos, reportados na 

literatura, são tão discrepantes que impossibilita a adoção de um valor 

representativo desta constante (Woo90). 

As concentrações de ETRLs em águas de rio variam dentro de uma faixa 

significativa de valores: 0,003-0,6 ug/L para La; 0,002-1,22 ug/L para Ce; 

0,003-0,4 ug/L para Nd e 0,0007-0,01 ug/L para Sm (G0I88; Eld90). Em águas 

de rios e de lagos chineses, estas concentrações variam entre 10"3-10"2 ug/L 

(Zhu97). Em águas subterrâneas, da região de Poços de Caldas, os valores das 

concentrações variam entre 0,8 e 12500 ug/L de La e entre 0,8 e 3800 ug/L de 

Ce (Jes96). 

Águas de rios, ricas em matéria orgânica, apresentam concentrações mais 

elevadas de ETRs do que as pobres, o que indica a formação de complexos 

orgânicos estáveis com ETRs. Em águas ácidas, tem sido encontradas 

concentrações de ETRs mais elevadas; em pH igual ou maior que 7, estes 

elementos mostram maior tendência a serem adsorvidos em argila. 

Reconhecidamente, os ETRs coprecipitam com o hidróxido de ferro, a pH>7 

(G0I88; Eld90). A associação de ETRs com partículas coloidais, compostas 

principalmente de oxihidratos de ferro e espécies húmicas, foi encontrada na 

mina de urânio Osamu-Utsumi e no Morro do Ferro, região de Poços de Caldas, 

estado de Minas Gerais (Jes96). Elderfield e col. observaram remoção de ETRs 

em estuário, o que foi atribuído à coagulação de colójdes, nos quais os ETRs 

encontravam-se ligados a compostos Fe-húmicos (Eld90). Takahashi e 

colaboradores, investigando a associação de ETRs com substâncias húmicas, 

observaram dois tipos de comportamento com o aumento da salinidade da 

solução: aqueles de maior peso molecular, que coagulavam retirando grande 
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parte de ETRs da solução, e o ácido húmico de menor peso molecular, que 

permanecia em solução complexado, em alguma extensão, com os ETRs. Estes 

ácidos húmicos formavam complexos mais estáveis com os ETRs do que 

aqueles formados com os ácidos fúlvicos; a estabilidade dos complexos 

aumentava com o aumento do pH. Em águas de salinidade elevada, portanto, a 

permanência de ETRs em solução dependerá do tipo de substância húmica 

presente (Tak98). 

Os hidro e organo complexos de lantanídeos ligam-se fortemente à 

componentes de solo e, portanto, de sedimento (Eld90). As substâncias 

húmicas, de alto peso molecular, adsorvidas ao sedimento, têm alta afinidade 

pelos ETRs (Tak98). No entanto, estas substâncias podem causar efeitos 

contrários, dependendo do pH. Quando comparados os coeficientes de adsorção 

da caulinita pura e do conjunto caulinita-ácido húmico adsorvido, observou-se 

que o coeficiente aumentava, em baixos pHs, na presença da substância húmica 

agregada ao sedimento. No entanto, em pHs mais elevados que 6, foi observado 

a diminuição do coeficiente de sorção. Então, a substância húmica causava 

supressão na adsorção, uma vez que os valores de coeficiente de sorção de Eu 

com caulinita aumentam com o aumento do pH (Moh98). 
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CAPÍTULO 2 

LAGOAS COSTEIRAS E OS COMPARTIMENTOS ÁGUA-SEDIMENTO-

MACRÓFITA 

2.1. Lagoas Costeiras 

Lagoas costeiras são corpos d'água de baixa profundidade, separados do 

mar por barreiras, geralmente de areia, que podem permitir comunicação restrita 

ou temporária com o mar. São encontradas em todas as latitudes do mundo, sendo 

que no Brasil ocorrem praticamente ao longo de todo o litoral, constituindo uma das 

feições mais típicas do litoral norte fluminense (Pfe88). 

Em termos geomorfoiógicos, estas lagoas foram formadas por flutuações do 

nível relativo do mar no decorrer do período Quaternário, a aproximadamente 5000 

anos, quando o mar invadiu e inundou vaies e terras baixas; posteriormente, houve 

o abaixamento do nível da água, o mar atingindo o seu nível atuai (Mar87). 

Processos de erosão e deposição de partículas redesenham estas lagoas: há o 

acúmulo de sedimentos, de material orgânico e de precipitados, que resultam na 

diminuição de suas profundidades e áreas. A salinidade condiciona a ecologia e 

determina a extensão de mangues, alagados e zonas de transição da vegetação 

aquática, o que, por seu lado, influencia o desenvolvimento de brejos (Bir94), 

A hidrologia é parcialmente determinada pela configuração da lagoa, pelo 

grau de influência marinha e pelo balanço entre a entrada de água doce (chuva, 

escoamento superficial, subterrânea e de rios) e a evaporação. Lagoas com 

entradas restritas sofrem menor influência de movimentos de marés e são mais 

protegidas dos efeitos das ondas provenientes do mar aberto; no entanto, podem 

sofrer influência marinha via lençol freático e aerossol (Est88). Os fluxos de sais 

promovem o estabelecimento de algumas características de estuários. 

Uma característica marcante de estuários é o aumento da floculação de 

compostos de Fe, de Mn, e de substâncias húmicas, com o aumento da salinidade. 

A floculação pode ser responsável pela retirada de metais da coluna d'água. O 

material floculado pode sedimentar e, nos locais de águas paradas, gerar zonas de 
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acumulação de material floculado e agregados. A ação dos ventos, combinada com 

a baixa profundidade das lagoas, promove uma elevada taxa de ressuspensão de 

sedimento; então, os metais dissolvidos são liberados das águas intersticiais, por 

difusão. A ressuspensão de sedimento favorece o aumento no tamanho dos flocos, 

pois há aumento no número de colisões entre as partículas (Nic94). Partículas 

maiores são, assim, formadas e sedimentadas. Uma vez no sedimento, à mercê 

dos organismos bênticos e, portanto, da elevada atividade biológica, característica 

de lagoas, o metal pode retomar à coluna d'água. 

A remobilização de metais pode ser influenciada peias macrófitas 

aquáticas, que promovem a acumulação e liberação seletiva de metais, de acordo 

com suas necessidades fisiológicas, e/ou mudanças das condições físico-químicas 

da água e do sedimento (Lac94). 

Lagoas costeiras são, portanto, ambientes transitórios e dinâmicos, que 

apresentam evolução geomorfológica relativamente rápida, intensa atividade 

biológica e tendência a funcionar como reservatório temporário para muitos 

metais. Devido à importância econômica, para piscicultura e recreação, e à 

capacidade de retenção e reciclagem de nutrientes e metais, vários estudos têm 

sido realizados nas lagoas fluminenses, especialmente nas regiões entre Macaé 

e Campos, de Maricá e na cidade do Rio de Janeiro. Dentre outros, estes 

estudos visam sua caracterização, com base em parâmetros físico-químicos e 

biológicos, a identificação das fontes responsáveis pelas inserções de metais no 

sistema, bem como a compreensão do comportamento e a avaliação da 

toxicidade de metais pesados nas lagoas (Est84; Lop86; Aze88; Bar88; Lac94). 

2.1.1. Coluna d'água 

Os parâmetros físicos e químicos da água têm relação direta com a 

concentração e a variabilidade das espécies de metais presentes na coluna d'água. 

A permanência do metal em solução, depende da formação de complexos 

estáveis com ligantes orgânicos e inorgânicos. Em lagoas costeiras, as condições 

para formação de complexos estáveis podem ser favorecidas uma vez que as 

águas podem estar enriquecidas em ligantes. As concentrações de sais podem 

variar amplamente: dependendo de fatores climáticos e hidrológicos, a água pode 

ser doce ou hipersalina (Bir94). Elementos que formam cloro complexos estáveis 
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substâncias e das constantes de formação dos seus complexos prejudica a 

modelagem. Portanto, a influência da matéria orgânica dissolvida não pode ser 

devidamente quantificada por este tipo de modelagem. 

2.1.2. Sedimento 

Sedimentos são considerados reservatórios temporários de substâncias, 

submetidas a processos biogeoquímicos na superfície da terra. Uma vez que a 

substância tenha sido incorporada ao sedimento, seu tempo de residência irá 

depender de uma série de fatores complexos. Elementos presos à rede cristalina 

são considerados, pelo menos numa primeira aproximação, como imóveis (fração 

residual), isto é, não reativos. Entretanto, aqueles que não se encontram na rede 

cristalina são considerados potencialmente móveis, isto é, podem participar dos 

processos químicos e biológicos que ocorrem na interface água 

intersticial/sedimento (fração não residual) (Che81). Dependendo do elemento e do 

tipo de argila envolvida, a incorporação de poluentes no sedimento se dará na 

fração não residual (Mar94). Portanto, no que concerne à incorporação de 

poluentes, a análise da fração não residual pode fornecer uma resposta mais 

efetiva, do que a análise total do sedimento. Uma das técnicas mais simples para 

separar os metais traços, ligados á rede cristalina (primordiais ou incorporados), 

daqueles agregados ao sedimento (não primordiais ou não residuais), é a lixiviação 

do sedimento com ácido à frio; usualmente o extrator é o HCl em concentrações 

entre 0,3 e 0,5 M. Este extrator tem a vantagem de extrair, simultaneamente, metais 

livres ou trocáveis, metais ligados a carbonatos, associados ás camadas de 

oxihidratos de Fe e de Mn e associados à matéria orgânica e à sulfetos, não 

atacando a estrutura da rede cristalina em grande extensão (Age76). 

Prognósticos de impacto ambiental seriam mais efetivos se fosse 

conhecida a distribuição dos poluentes entre os diversos componentes do 

sedimento, como se pretende com o método de análise conhecido como "lixiviação 

seqüencial seletiva". Este método objetiva a extração, em separado, das diferentes 

espécies do metal, ou a dissolução específica do componente do sedimento 

(Lóp93). Muitos procedimentos de lixiviação tem sido utilizados com esta 

finalidade (Vos83; Foe84; Pia92; Foe93; Gup93; Que93; Gun94; Von94); dentre 

estas, a técnica proposta por Tessier (Tes79) é, até o presente, a mais utilizada. As 
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decomposição dessas plantas, indicam que, em grande parte, elas controlam a 

dinâmica dos ciclos e a mobilidade de íons individuais no ambiente (Bra83). 

A capacidade, tanto da água quanto do sedimento, em contribuir para a 

nutrição mineral de macrófitas aquáticas enraizadas é reconhecida (Den72). A 

relação entre metal e planta depende tanto da forma química do metal, no meio 

externo, quanto da distribuição e forma química do metal na planta. Metais que 

hidrolisam ou formam complexos estáveis, Inorgânicos e/ou orgânicos, podem ter 

sua absorção pela planta dependente do pH e da concentração de agentes 

quelantes, no meio. Por outro Eado, a absorção de íons que têm fraca afinidade 

pelos tipos mais comuns de ligantes é menos afetada pela composição do meio. 

No processo de transferência do elemento da coluna d'água para a planta, 

inicialmente este encontra a parede celular que, na maioria das plantas, é 
i 

composta de uma matriz porosa de fibras polissacarídicas que envolve o 

piasmaiema, ou membrana celular. Esta matriz porosa é amplamente acessível, 

tanto para água quanto para solutos (WÍI90). Uma vez no interior das células, os 

elementos passam a ser controlados pelo metabolismo celular. Desconhece-se o 

processo metabólico que controla os movimentos de metais traços, não nutrientes. 

Para o rádio, entretanto, pode-se supor um comportamento análogo ao do elemento 

do seu grupo da tabela periódica, o macronutriente cálcio. O cálcio é utilizado na 

construção de paredes e membranas celulares; é um dos elementos de menor 

mobilidade na planta e tende a permanecer onde foi primeiramente depositado. 

Embora em relação ao rádio as informações sejam escassas, tem-se demonstrado 

que cátions divalentes, tais como o Mg e o Ca, são também supridos pela fase 

aquosa. Alguns autores têm encontrado correlação entre a concentração de Ra na 

raiz da planta e aquelas encontradas no sedimento. Porém, estas razões de 

concentração, RCs, geralmente são inferiores à bioacumulação observada entre 

as folhas e a água. Kalin e Sharma observaram um RC para Typha sp.- sedimento 

igual a 2 1 , o que foi considerado excepcional, dado que outros RCs planta-

sedimento por eles determinados encontravam-se entre 0,01 e 3,0 (Kal81). lyengar 

cita valores de bioacumulação água-planta, entre 266 e 1628, determinados para 

diferentes espécies de macrófitas (lye84). Twining, que comparou as concentrações 

de Ra nas folhas de plantas crescidas em sedimento contaminado com folhas de 

plantas desenvolvidas em sedimento não contaminado, porém em presença de 

água contaminada, concluiu que as concentrações de Ra nas folhas resultavam da 
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absorção foliar, independentemente da translação do elemento das raízes para as 

folhas (Wil90). Segundo Taylor e colaboradores, a menor absorção radicular das 

macrófitas seria causada por placas ou camadas de composto insolúvel de Fe 3 + , 

depositadas na superfície da raiz. Estas placas funcionariam como filtro, impedindo 

seu contato com o meta! e seriam formadas pela oxidação de Fe 2 + , presente no 

sedimento anóxico, a Fe 3*. O agente oxidante seria o oxigênio liberado pela raiz da 

planta (Tay84). Em outros estudos, este processo foi responsabilizado pela 

imobilização de Fe, de Mn e de Pb-210; no entanto, alguns nutrientes, como P e N , 

e micro elementos, tais como Cu e Zn, aparentemente não são retidos pelas 

piacas, sendo absorvidos do sedimento por uma variedade de plantas aquáticas 

(Twi88). 

A absorção de Pb-210 pelas plantas segue o mesmo padrão observado 

para o Pb estável, o qual é uma função do pH do solo e da tolerância da planta. 

Kalim e Sharma (1981) observaram valores de razão de concentração, RC, em 

Typha latifolia (raiz-sedimento) de até 25 (Kal81). Entretanto, a maior parte dos 

valores de RCs encontravam-se em torno de 0,3. Os autores observaram que a 

fração do elemento que translada na planta é muito pequena, sendo que a maior 

fração permanece na raiz. A acumulação em plantas aquáticas de ETRs, foi 

investigada por Ure e Bacon, que analisaram amostras de "water lilies" escocesas; 

nestas plantas, foram determinados valores de concentração entre 0,2 e 1,1 mg/kg 

e fatores de concentração, planta-sedimento, da ordem de 10"2 (Ure78). A União 

Internacional de Radioecologistas recomenda valores, para La, de RC planta-solo, 

para plantas terrestres, entre 10"3 e 10* 4 (IUR89). A União recomenda valores entre 

10"2 e 10' 5 para Th e entre 10' 3 e 10*2 para U, para plantas terrestres. Linsalata e 

colaboradores estimaram valores de RCs, em vegetais de Poços de Caldas, da 

ordem de: Ra-228 (10*2)>Ra-226 (10^)> ETRs (10"4)> Th (10"0) (Lin89). Para 

vegetais em Buena, os valores estimados foram: rádios (10"2)>U(10"3)>Th (10^) 

(Lau98). 

A decomposição da biomassa é o principal processo através do qual os 

nutrientes acumulados retornam à circulação. O processo envolve uma série de 

eventos físicos, químicos e biológicos, resultando em CO2, minerais (como por 

exemplo, calcita: CaCOa), água e material orgânico refratário, humificado. Durante 

a decomposição, e conseqüente liberação do metal para a coluna d'água, ocorre, 

simultaneamente, a adsorção dos metais nos sítios de troca criados peia 
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decomposição da matéria orgânica (Was98). Experimentos de campo e de 

laboratório demonstram que a decomposição procede em etapas bastante distintas. 

Inicialmente ocorre a perda rápida de matéria orgânica dissolvida, a seguir pode 

ocorrer a decomposição bacteriológica e finalmente há o estancamento da 

decomposição, na qual permanece o tecido refratário da planta (Est83). As 

substâncias orgânicas e inorgânicas, liberadas no processo inicial, encontram-se, 

usualmente, na forma solúvel ou associada à matéria orgânica dissolvida (How78). 

Durante a decomposição, as variações nas concentrações de nutrientes são 

influenciadas pôr processos de lixiviação, adsorção e acumulação microbiana 

(Est83). 

O comportamento do elemento durante a decomposição deve estar 

relacionado ao seu papel na planta. Cálcio compõe a lamela média das células, 

onde se encontra na forma de pectato e oxalato, e entra na estrutura das proteínas, 

o que explica seu caráter cumulativo e tendência a permanecer incorporado ao 

material. O magnésio compõe o núcleo tetrapiróiico da molécula de clorofila, 

tendendo à ser facilmente liberado durante a decomposição da matéria. O K e o N a 

tendem a ser rapidamente liberados, o que é atribuído às suas ligações fracas com 

os tecidos vegetais; nos estudos de decomposição de plantas aquáticas, tem-se 

confirmado este comportamento. Os dados na literatura reportam, no entanto, 

comportamento bastante diverso para Ca. Ou os teores decrescem logo no início 

da decomposição (Cou89), ou permanecem praticamente constantes (Jun91). 

Sharma e Gopal observaram que o teor de Ca, em detrito de Typha augustata, 

aumentava até o quarto mês quando, então, começava a diminuir. No entanto, 

atribuíram o aumento inicial à contaminação do material pela presença de algas, 

epífitas, moluscos ou silte (Sha82). 

A velocidade de decomposição de vegetais, alvo de muitas investigações, 

está relacionada ao seu conteúdo de fibras, à temperatura, à profundidade e ao 

nível de oxigênio dissolvido da água. Vários autores referem-se aos alagados como 

locais onde a decomposição ocorre lentamente, proporcionando, assim, estocagem 

de matéria orgânica semi ou não decomposta. Taxas de decomposição 

insuficientes privilegiam a acumulação de detritos e, consequentemente, o aumento 

de teores de matéria orgânica no sedimento. Matéria orgânica que se caracteriza 

por ter alta capacidade de troca catiônica, i. é, nelas predominam cargas negativas 

como nas argilas. Geralmente é composta de material de alto peso molecular, como 
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polímeros. 

Dentre os procedimentos utilizados para o acompanhamento da 

decomposição de plantas, aqueles nos quais a planta permanece "in loco" são 

considerados mais vantajosos. No laboratorio, as condições físico-químicas e 

biológicas do ambiente não podem ser literalmente reproduzidas. Além do mais, há 

a exclusão de vários grupos de organismos presentes no ambiente. Dois 

procedimentos são usados para o acompanhamento no campo: i) o material a 

decompor pode ser acompanhado de forma livre; ii) o material é confinado em 

sacos de nylon com abertura de malha variável. O método de confinamento 

apresenta como desvantagem a exclusão de alguns macro-invertebrados; no 

entanto, o controle sobre o material é maior (Cou89). 

Typha dominpuensis Pers 

A Typha spp é uma macrófita aquática emergente, comumente encontrada 

em alagados de regiões temperadas e tropicais. A variação temporal de biomassa 

e dinâmica de acumulação de nutrientes têm sido estudadas, visando a sua 

utilização em recuperação de sistemas poluídos e a produção de energia (Gar88; 

Dun88; Dun92). Muitos estudos têm sido realizados sobre sua ecologia, produção 

primária, dinâmica de nutrientes, decomposição e acumulação de metais pesados, 

principalmente das espécies encontradas em clima temperado, angustifolia, 

capensis, latifolia e glauca (Gar88, Wel82; Mer90). Alguns destes estudos, também 

foram realizados nas espécies angustata e elephantina encontradas na índia 

(Sha82). Em relação aos estudos sobre isótopos radioativos, na literatura 

encontram-se os resultados da investigação realizada por Kalim e Sharma que 

estudaram a absorção de Ra-226 e Pb-210 em Thypha latifolia, desenvolvidas em 

"tailings" de mineração (Kal81). 

Typha dominguensis Pers., vulgarmente conhecida como taboa, é a única 

representante do gênero, no Brasil. Em relação às outras espécies, é a seu 

respeito que se encontra menor informação na literatura. Ainda assim, Marques 

Júnior, numa revisão bibliográfica, cita estudos sobre produção, germinação, 

decomposição, papel ecológico, tratamento de efluentes, capacidade competitiva, 

resistência à salinidade e potencial medicinal (Jun91). São plantas perenes, 

robustas, que possuem rizomas ricos em amido e caule simples, com base 
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submersa. 

As folhas são sésseis, coriáceas, esponjosas, lineares e longas, com 5 a 

20 mm de largura e inseridas próximo á base. Na fase de crescimento, as folhas 

são responsáveis por 60-70% de toda a biomassa e pelo maior depósito de 

nutrientes da planta (Gar88). Apresentam teores de matéria orgânica superiores a 

85%; as paredes celulares constituem cerca de 70% (Fur94). As folhas contém 

cerca de 20% de poiifenóis e de 40% de carboidratos solúveis (Jun91). Furtado, 

comparando folhas verdes e detritos em relação aos seus teores de matéria 

orgânica, parede celular, carboidratos solúveis, lipídios e taninos, observou, nos 

detritos, um decréscimo de cerca de 3 1 % , 50%, 62%, 2 1 % e 80%, respectivamente, 

em relação às folhas verdes (Fur94). Couto, acompanhando a decomposição de 

Typha, na lagoa de Guarapina, observou que, ao final de 6 meses, cerca de 50% 

do material remanescente era composto de fibras brutas. Observou perda de 

40-80% de potássio, 4Q-90% de sódio, 60-80% de magnésio, 40 % de cálcio e ferro 

e de 40-60% de manganês (Cou89). Na lagoa de Maricá foram observadas perdas 

elevadas, entre 71-78%, de poiifenóis e de carboidratos solúveis nos primeiros dias, 

seguidas de estabilização. Os teores de magnésio e cálcio permaneceram 

praticamente constantes durante os 125 dias da experiência (Jun91). Os estudos 

nas lagoas de Guarapina e Maricá mostraram que a decomposição não era 

suficiente para reciclar toda a matéria orgânica produzida, e que o deficit era de 

250-830 g.m"2.ano"1. Nestas lagoas, as taxas de decomposição, em experiências 

com material confinado, foram estimadas como sendo cerca de 0,006 d" 1. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Descrição da área 

A região na qual o brejo Buena se encontra, pertence ao município de São 

Francisco de Assis, no norte fluminense, localizada a aproximadamente 60 km ao 

norte de Campos e a cerca de 15 km ao sul da divisa dos estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo (figura 3.1). 

O clima é tropical, quente e úmido, com estações chuvosas na primavera 

e no verão. O índice pluviométrico variou muito nos últimos anos, sendo, no ano 

de 1997, de 760 mm. Geralmente a época chuvosa tem início em outubro e se 

prolonga até fevereiro. O mês mais seco recai em julho ou agosto. O mês mais 

quente costuma ser março, com média superior a 25 °C, e o mês mais frio julho, 

com média próxima a 19 °C. A umidade relativa do ar é alta, permanecendo em 

torno de 80%; a evaporação é elevada. Os ventos predominantes são de sentido 

nordeste para sudoeste; o vento sul tem freqüência relativamente alta; o vento de 

menor incidência é aquele de sentido oeste para leste. As velocidades são 

relativamente baixas, sendo que a maior valor de velocidade registrada foi 4,2 m/s. 

A vegetação original, característica de restinga, é bastante escassa, tendo 

sido em grande parte substituída por plantações, sobretudo cana de açúcar 

(INB98). 

Ao norte, a região é cortada pelo rio Itabapoana e, ao sul, pelo rio Paraíba 

do Sul. Uma feição típica da hidrologia da região são os espelhos d' água 

conhecidos como brejos. Do que se conhece, esses brejos são alimentados por 

cursos d'água intermitentes que recebem água nas estações chuvosas. 

O contexto geológico se caracteriza peía presença de sedimentos 

inconsoiidados de idade Quaternária e por rochas do Grupo Barreiras, de idade 

Terciária. Nas rochas desse grupo se acham disseminados minerais pesados, 

dentre os quais o rutilo, a ilmenita,,a zirconita e a monazita. O Brasil possui a 5 a 

reserva mundial de monazita, sendo que os principais depósitos encontram-se no 

litoral, entre o sul do estado da Bahia e o norte fluminense; as maiores jazidas 
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estão localizadas na região de Buena e vêm sendo exploradas desde 1953 

(Pas93A). 

3.2. A lagoa ou brejo Buena 

A lagoa, conhecida como brejo Buena, está situada entre as coordenadas: 

S: 21° 23'-21° 24' (coordenadas planas: 286,5 e 292,5 km) e W: 41°00'-41°03' 

(coordenadas planas: 7.636 e 7.631 km). A área da bacia é de aproximadamente 

7,5 km 2 , sendo a área alagada de 0,67 km 2 . O corpo d'água ocupa 

aproximadamente 0,11 km 2 (113 000 m 2). Cerca de 68 % da área alagada 

encontra-se na faixa altimétrica entre 0 e 5 m; 24 % encontra-se entre 5 e 10 m e 

8% entre 10 e 15 m (figura 3.2). 

A lagoa, é separada do mar por uma faixa de aproximadamente 15 metros 

de areia. Em épocas de chuva, quando o nível da água está alto, a areia é 

retirada por moradores, o que dá origem a um canal, através do qual a água da 

lagoa escoa em direção ao mar. Neste canal são colocadas redes para pescaria. 

Informações de residentes dão conta de que em época das grandes marés, 

março, eventualmente a água do mar entra na lagoa. Em alguns trechos a lagoa 

foi canalizada para permitir a construção de estradas. 

A água da lagoa é utilizada no processo hidrogravimétrico de separação 

física dos minerais pesados, após a sua utilização, é lançada no mesmo local onde 

foi captada, estação 5, figura 3.2. 

Processamento físico de minerais pesados realizado na Usina da Praia 

O processamento físico de minerais pesados realizado na Usina da Praia, 

cuja localização pode ser vista na figura 3.1, consiste na concentração de minerais 

pesados, por separação hidrogravimétrica, em espirais de Humphey, obtendo-se 

unia fração de cerca de 90 % de concentrado de minerais pesados e outra fração, 

90%, constituída de sílica. A sílica é recolocada no Moca! da mineração e o 

concentrado de minerais pesados é seco e submetido a separação eletrostática 

para separação dos condutores (llmenita e Rutilo) dos não condutores (Monazita e 

Zirconita. As frações são então submetidas á separação magnética para separação 
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final em quatro frações distintas: ilmenita, Rutilo, Zirconita e Monazita (Nou93). As 

águas utilizadas neste processo são captadas na estação 5 do brejo Buena, figura 

3.2, após a utilização são lançadas no mesmo local de onde foram captadas. 

A Ilmenita é diretamente vendida na Usina da Praia, enquanto o Rutilo, a 

Zirconita e a Monazita seguiam para São Paulo para serem purificados e 

quimicamente processado (Monazita) (Nou93). A análise de uma amostra de 

monazita2, proveniente de Buena, apresentou as seguintes concentrações: 

Ra-228= 144,7 kBq/kg, Ra-226=19,6 kBq/kg, U=0,192%, Th=4,13%, Ce=12,6 %, 

La=5,41%, Nd=7,84 %, Pr=2,56%, Sm=0,71%, Eu=0,0203%, Gd=0,418%, 

Dy=0,222% e Yb=0,216%. A razão entre os isótopos de Ra é de aproximadamente 

7,4. 

2 Determinações de U, de Th e de ETRs realizadas na COLAB/CNEN. 



Figura 3.1.Mapa geográfico da região de estudo, contendo a localização dos pontos 
de amostragem. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS E TÉCNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS 

As estações de amostragem foram referenciadas por um sistema de 

navegação por satélite, GPS, marca Garmin, modelo 45 XL. As referências foram 

convertidas para coordenadas planas, para compatibilização com o mapa da área, 

o qual fazia parte do acervo do antigo instituto do Açúcar e do Álcool (IAA82). Os 

mapas foram digitalizados, para permitir trabalhos computacionais, e 

complementados com fotos aéreas, anteriormente geo-referenciadas (figura 3.2). A 

localização geográfica, as distancias ao longo do fluxo e as altitudes das estações 

de amostragem são apresentadas na tabela 4 .1 . 

Tabela 4 .1 . Localização geográfica, distância ao longo do fluxo e altitude dos locais 

de amostragem. 

Estação Coordenadas Geográficas Distância ao Altitude 

de (m) longo do fluxo (m) 

amostragem Leste Norte (m) 

1 287598 7632601 0 7,5 

2 288413 7632442 800 5,0 

3 289359 7631819 1900 1,5 

4 290941 7631006 3700 1,0 

5 291766 7630972 4500 <1,0 

6 292067 7631194 4900 <1,0 

7 292367 7631574 5400 <1,0 

4 . 1 . Coleta e preparação das amostras 

Com o objetivo de investigar a influência da sazonalidade, as amostragens 

foram realizadas, preferencialmente, nos períodos de seca (junho a agosto) e de 
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Coletada Amostra 
4,5 litros 

Medidas de pH, Eh, 
Condutividade 

— 0,05 L — > 

0,5 L 
Filtrar 

Alcalinidade 

Filtrar (Millipore 0,45nm) 
Frasco de polietileno 

0,5 L 

Nitrato 
Fosfato 
Carbono orgânico 
e inorgânico 

2L 

1L 

Acidificar com 2 ml_ HNO3/I 
supra-puro 

ICP-MS e Radioquímica. 

Congelar 
Experimentos de laboratório 

Figura 4.1. Separação de amostra de água para análises. 

chuva (novembro a fevereiro), cobrindo o período de junho/95 a dezembro/97. 

Devido a dificuldade de localização, as amostras da estação 1 só foram coletadas 

a partir de dezembro de 1996. 

No local de amostragem eram realizadas as medidas de Eh, pH e 

condutividade, em água, e pH e Eh em sedimento. 

Água 

Cerca de 4,5 litros de amostra de água foram coletados, 0,5 L em frasco 

de vidro escuro e 4 L em frasco de polietileno. As amostras foram levadas para 

um laboratório pertencente a Usina da Praia, onde, num tempo máximo de 1 

hora, eram divididas e preparadas para as diversas determinações, conforme o 

fluxograma abaixo, figura 4 .1 . 
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Um quadrado de madeira era jogado no tifal e todas as piantas do 

quadrado foram coletadas. No laboratório, as amostras foram lavadas, pesadas e 

secadas a 80 °C, durante 24 horas, para a determinação da biomassa (kg s eca/m 2). 

Após a determinação do peso seco, as amostras foram calcinadas a 450 °C, 

durante 48 horas e novamente pesadas para a determinação do teor de cinzas 

(Vas99). 

4.2. Determinação dos ânions 

Logo após a coleta das amostras de água, uma alíquota de 50 mL foi 

separada para, o mais rapidamente possível, determinar a alcalinidade total, por 

dosagem com H2SO4 0,1 N, usando indicador misto de alcalinidade. 

A filtragem e a conservação das amostras, para determinação dos ânions, 

seguiu o procedimento recomendado por Carmouze (Car94). Para a 

determinação de nitrato, fosfato e carbono orgânico e inorgânico, 0,5 L de 

amostra eram filtrados em filtro de fibra de vidro e a amostra armazenada em 

vidro escuro. A amostra era congelada até o dia da determinação. 

Com o objetivo de compatibilizar os limites de detecção com os níveis de 

concentração esperados, e alcançar maior rapidez e simplicidade nas análises, 

foram otimizadas, implantadas e comparadas diferentes metodologias de análise 

de nitrato, fosfato, cloreto e sulfato. Foram testados os métodos de análise por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) (cloreto, 

sulfato e fosfato), espectrofotometria com ácido cromotrópico (nitrato), redução 

em coluna de cádmio (nitrato), redução com ácido ascórbico (fosfato) e com 

ácido cíoroaníüco (sulfato), argentometria (cloreto) e turbidimetria (sulfato). 

Para cloreto, tanto a determinação por ICP-MS quanto por titulação com 

cloreto de prata foram compatíveis. Para sulfato, tanto a determinação por 

ICP-MS quanto por espectrofotometria com ácido cloroanílico apresentaram 

interferência do cloreto. Para fosfato, a concentração mínima detectável do 

procedimento por ICP-MS (0,05 mg/L) era mais elevada do que aquela atingida 

pelo método do ácido ascórbico (0,03mg/L). Para nitrato, o método do ácido 

cromotrópico apresentava concentração mínima detectável (0,1 mg/L) dez vezes 
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superior ao da redução em coluna de cádmio (0,01 mg/L). 

Portanto, pela rapidez, simplicidade e pelos níveis altos de concentração 

encontrados na água, métodos clássicos foram escolhidos para sulfato 

(turbidimetria) e para cloreto (argentometria) (Sta75). 

Nitrato foi determinado pelo método da coluna de cádmio, no qual a solução 

é percolada em coluna contendo almágama cádmio-cobre, onde o nitrato é 

reduzido a nitrito. Após a formação do complexo de nitrito, por diazotação, com 

sulfanilamida combinada à n-1-naftil-etiIenodiamina, a absorbância do complexo 

rosado é medida espectrofotometricamente. O procedimento de análise seguiu a 

metodologia descrita por Carmouze (Car94). 

As determinações de fosfato foram feitas pelo método do ácido ascórbico, 

em que molibdato de amonio e antimonio tartarato de potássio reagem, em meio 

ácido, com soluções diluídas de ortofosfato para formar o ácido fosfomolíbdico. A 

redução do ácido conduzida pelo ácido ascórbico, cuja ação redutora é acelerada 

pelo antimonio, produz o azul de molibdênio. O máximo de absorbância é 

observado a 885 nm. Com a finalidade de atingir um menor valor de concentração, 

o fosfato foi pré-concentrado em resina Dowex 1X8 na forma Cl", segundo o 

procedimento descrito por Zenaro (Zen89). A concentração mínima detectável era 

da ordem de 0,03 mg/L. 

Tanto no procedimento para determinação de nitrato, quanto no 

procedimento para fosfato, foi utilizada água bi-destilada para preparação de todos 

os reagentes. 

As análises de fluoreto foram realizadas com eletrodo seletivo, segundo o 

procedimento recomendado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

4.3. Determinação de Elementos Estáveis e Radionuclídeos. 

Elementos estáveis 

As análises foram realizadas por espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS), utilizando-se um aparelho da marca Perkin 

Elmer-Sciex, modelo Elan 5000A. Pela rapidez e simplicidade, a técnica de 

calibração utilizada para determinação das concentrações dos elementos foi a 
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TotalQuanf , que permite a determinação das concentrações de >7Q elementos, 

em uma única amostra, simultaneamente. Ela se baseia na calibração externa, a 

qual é realizada utilizando-se uma única solução padrão muiti-elementar, contendo 

elementos que abranjam uma ampla faixa de massa atômica. Desta forma, os 

fatores de resposta do equipamento, que correlacionam as intensidades medidas 

dos íons às concentrações dos elementos nas soluções (cps/jig/L), são ajustados 

para todo o espectro de massa. Em geral, quanto maior o número de elementos 

presentes no padrão, melhor o ajuste destes fatores e, conseqüentemente, maior 

a exatidão dos resultados. 

Para a calibração do aparelho foi utilizada uma solução contendo 27 

elementos nas seguintes concentrações: 550 pg/L dos elementos Na, Mg, K, Ca 

e F e e 5 C j j g / L de AI, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ba, La, Ce, Pr, 

Nd, S n , Eu, Pb, Bi, Th e U. Para diminuir o sinal dos macro-constituintes, 

evitanto a saturação do detector, foi usado "Omni Range": Na (20), Mg (15), K 

(20), Ca(15) e Fe (15). As seguintes massas foram utilizadas para as medidas dos 

ETRLs: (La-139, Ce-140, Pr-141, Nd-146 e Sm-149). 

Para a análise de todas as amostras, foi utilizada uma alíquota de 1 mL da 

amostra, a qual era adicionado 0,5 mL de uma solução contendo os padrões 

internos, índio e táiio, numa concentração de 1000 j ig/L. A solução foi, então, 

diluída para 10 mL com água bi-destilada. Um branco composto de água 

bi-destiiada, dos padrões internos e dos ácidos utifizados, nas mesmas proporções 

das amostras, acompanhava cada conjunto de amostras. A calibração era 

verificada, repetidamente, durante as determinações, pela análise intercalada do 

padrão com as amostras. Em todas as amostras foram utilizados reagentes 

bi-destilados (água e HNO3) e supra-puros (demais ácidos). . 

A análise de água foi feita por diluição direta de 1mL da amostra. Para a 

análise do sedimento, uma porção de 0,5 g de amostra foi transferida para 

bombona de tefion, onde foram adicionados 2 mL de HNO3 cone. e a mistura era 

deixada em descanso por 16 horas. Após este período, foram adicionados 5 mL de 

HCI concentrado. A bombona era fechada e deixada* em banho de areia, em 

aquecimento, durante 48 horas. Após o resfriamento da amostra, a bombona foi 

aberta e a solução foi evaporada até quase secura. Então, foram adicionados 1 mL 

de ácido perclórico e 1 mL de ácido fluorídrico cone. e a solução foi evaporada a 
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secura. Esta etapa foi repetida por mais duas vezes, quando foi adicionado 1 mí_ de 

ácido nítrico concentrado. A solução foi evaporada e a amostra foi retomada com 50 

mL de HNO3 0,5 M. Uma alíquota de 1 ml_ foi diluída para ser analisada por 

ICP-MS. 

Para a dissolução das amostras de Typha foi feita uma adaptação do 

procedimento sugerido por McCurdy (McC89). A análise da planta foi realizada 

com 0,2 gramas de cinzas, os quais foram imersos em 2 mL de HNO3, durante 16 

horas, quando então foram adicionados 5 mL de HCl. O erlenmeyer contendo a 

amostra foi conectado a um condensador e a amostra, em ebulição, deixada em 

refluxo por um período de 4 horas. O condensador foi desconectado e a mistura foi 

evaporada até secura. Foi, então, adicionado 1 mL de ácido perclórico e a solução 

foi evaporada a secura, quando foi adicionado 1 mL de HNO3. Após evaporação à 

secura, a amostra foi retomada em 50 mL de HNO3 0,5 M. Uma alíquota de 1 mL da 

amostra foi diluída para ser analisada por ICP-MS. 

Análise de carbono orgânico e inorgânico 

As análises para determinação do carbono total, orgânico e inorgânico, 

dissolvidos foram realizadas por absorciometria de CO2 no infravermelho, após 

introdução da amostra aquosa numa câmara de combustão a 950°C e arraste do 

gás para o detector de infravermelho. A concentração de carbono inorgânico foi 

determinada no mesmo aparelho, mas em outro tubo de reação, com pedaços de 

quartzo embebidos em H3PO4 a 155°C. A concentração do carbono orgânico foi 

obtida por diferença. O aparelho utilizado foi o analisador de carbono Beckman 

915B. 

A determinação de carbono orgânico no sedimento foi realizada pelo 

método da oxidação da matéria orgânica com dicromato de potássio e titulação do 

excesso de dicromato com sulfeto ferroso amoniacal, segundo o procedimento 

recomendado pela EMBRAPA (Emb97). 

Radionuclídeos 

As determinações de Ra-228, Ra-226 e Pb-210, nas amostras de água e 
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análises porlCP-MS. 

Elemento Padrão Matriz 

Valor 
determinado 

mg/kg 

Desvio 
padrão 
relativo 

(%) 

Valor de 
referência 
certificado 

mg/kg ! 

Desvio do 
valor de 

referência 
(%) 

La IAEA-373 Capim 0,225 10 
Ce 0,059 15 
Pr 0,046 10 
Nd 0,166 3 
Sm 0,052 7 
Th 0,048 9 0,047 -2,5 
U 0,016 5 
La SL-3 Sedimento* 20,1 12 22,5 10,9 
Ce 40,3 14 45,5 11,4 
Nd 17,0 15 21,5 20,8 
Sm 3,55 15 3,83 7,3 
Th 6,56 13 7,02 6,6 
u** 1,75 14 2,3 23,9 

*de lago 
**Segundo a IAEA, o valor tabelado é de baixa confiança. 

O material de referência IAEA-373 tem apenas certificado o valor de Th; 

no entanto, considerando o método de análise empregado, a dispersão entre os 

resultados das alíquotas analisadas para ETRLs e U foram aceitáveis. Admitindo 

que o método "TotaiQuanf tem, tipicamente, uma incerteza entre 10-30 %, 

pode-se concluir que a metodologia empregada apresentou repetitividades e 

exatidões suficientes para a finalidade deste estudo. 

4.4. Experimentos de laboratório e de campo 

4.4.1. Sedimento 

Adsorção de radionuclídeo em sedimento 

Para o estudo da cinética de adsorção foram utilizados água e sedimento 

\ 

amostras foram analisadas em triplicata, peia técnica Tota iQuanf , seguindo o 

mesmo procedimento de abertura e preparação utilizado para cada matriz. 

Tabela 4.3.1. Exatidão e repetibilidade da metodologia empregada nas 
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da estação de amostragem 1 com razão volume:massa=20 mL/g, como 

traçadores foram utilizados Ra-228, Ce-139 e Eu-152 e o ajuste do pH, para o 

pH natural (4,2) foi feito com hidróxido de sódio e ácido percloríco diluídos. A 

suspensão foi agitada, em tubo de teflon, em batelada. No total, foram colocadas 

em agitação 14 amostras, as quias foram sendo retiradas em tempos pre

determinados. Após a retirada das amostras, estas foram centrifugadas e 40 mL 

da solução foram transferidos para um frasco de polietileno, no qual a solução foi 

levada para o sistema de contagem gama para determinação dos radionuclídeos 

remanescentes. Os resultados destes experimentos encontram-se na figura 

5.1.5.1. 

Nos experimentos para investigar a relação entre salinidade e adsorção 

em sedimento, ao sedimento da estação 1 foi adicionada água destilada numa 

relação volume:massa=20 mL/g. Foram então adicionados 8 Bq de Ra-228 e 

12 Bq de Eu-152, o pH foi ajustado para 6,6 com NaOH e HC10 4, diluídos. Uma 

solução de NaCI, 40 mg/L foi adicionada para ajustar a concentração de sai. 

Após 24 horas de agitação, a solução foi centrifugada e as atividades dos 

radionuclídeos, na fase aquosa, foram determinados por espectrometria gama. 

Os resultados são apresentados na figura 5.1.5.2. 

Nos experimentos para investigar a relação entre o pH e a adsorção, 

foram utilizados sedimentos da estação 1, numa relação v/m=20 mL/g e água 

destilada ou água da estação 1. Foram, então, adicionados cerca de 8 Bq de 

Ra-228 e 12 Bq de Eu-152 e o pH foi ajustado por adição de NaOH e HCI0 4 

diluídos. As amostras, em um tubo de teflon, foram deixadas em agitação durante 

24 horas, quando então, a fase aquosa foi separada da fase sólida e a fase 

líquida foi analisada para determinação das atividades dos gama emissores. Os 

resultados deste experimentos são apresentados na figura 5.1.5.3. 

Para a determinação da razão de distribuição água-sedimento, 

sedimentos, das diferentes estações, foram agitados com as respectivas águas 

(abril de 1997), numa razão v / m ^ O mL/g. Nesta mistura, haviam sido 

adicionados cerca de 8 Bq de Ra-228 e 12 Bq de Eu-152. Após 10 dias, as 

amostras foram centrifugadas, 40 mL da solução foram transferidos para 

recipientes de polietileno e levados para análise por espectrometria gama. As 

razões de distribuição, Kd, foram determinadas através da fórmula: 

( Kd= %RABS.(1G0- %RABS) " 1 . V . m " 1 
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onde, %RABS é a percentagem do radionuclídeo adsorvido ao sedimento, V e o 

volume da fase aquosa e m é a massa da fase sólida. 

Para determinação da capacidade de adsorção do sedimento, u n grama 

do sedimento foi agitado numa solução de 50 mL de volume, contendo 60 mg de 

Ba** e 30 Bq de Ba-133 a pH=6. Após 24 horas, a amostra foi centrifugada, a 

fase sólida separada da fase líquida e a lase líquida transferida para um frasco 

de polietileno, onde foi levada para análise por espectrometría gama. 

Análise da fração não residual do sedimento (ou sensível a HCI). 

Para determinação da fração não residual do sedimento (Age76), 25 

gramas de amostras de sedimento, relativas ao período janeiro de 1996, secas e 

peneiradas foram colocadas em recipiente de teflon, ao qual foram adicionados 

500 mL de solução de HCI 0,5 M, supra-puro. A mistura foi colocada em agitação 

constante, durante 16 horas. Após centrifugação as fases foram separadas, 1 mL 

foram levados para análise por ICP-MS, enquanto que no volume restante foi 

adicionado carreador de Ba e Pb para a anáiise radioquímica de isótopos de Ra e 

Pb-210. 

4.4.2. Planta aquática 

Decomposição de Typha 

Para o experimento de decomposição de folhas foram utilizadas amostras 

da parte mediana de folhas verdes, lavadas e secas à 80°C durante 16 horas. O 

material foi pesado (10 g), acondicionado em sacos de nylon com malha de 1 mm. 

Os sacos de nylon (num total de 40 sacos) foram fixados num tubo de PVC que, 

por sua vez, foi submerso no brejo e fixado horizontalmente á superfície do 

sedimento. Deste modo, os sacos de nylon permaneceram sobre a superficie do 

sedimento durante todo o período do experimento. Em tempos pré-determinados, 5 

sacos eram retirados, secos ao ar e encaminhados ao laboratorio para pesagem e 

análise. 

A taxa de decomposição do material foi calculada a partir do modelo 

exponenciaí simples, como sugerido por Olson (Ols63): 
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Wt=Wo. e * 

onde: Wt=peso remanescente do material no tempo de decomposição t; Wo=peso 

inicial do material; k= constante de decomposição e t=tempo de decomposição. 

Sorção em foi ha e em detrito 

Dois experimentos foram realizados com a folha verde: a) no primeiro, 

utilizou-se como traçador para Ra o Ba-133. A atividade do Ba-133 foi de 61,4 

Bq, os quais foram adicionados em 50 mL de água destilada, pH=6. Nesta 

solução foram adicionados, 8,20 g de folhas verdes, com cerca de 20 cm de 

comprimento. Após 8 dias, as folhas foram retiradas da solução, lavadas com 

H2O, picotadas, colocadas num recipiente de polietileno e analisadas por 

espectrometria gama; no segundo experimento (b), pedaços de folha, com cerca 

de 20 cm de comprimento, massa total de cerca de 15 g, foram imersos em 100 

mL de uma solução contendo 1000 mg/L de NaCl, pH=6, e 32 Bq de Ra-228 e 50 

Bq de Eu-152. Após 10 dias, as folhas foram retiradas da solução, lavadas com 

H2O, picotadas, colocadas num recipiente de polietileno e analisadas por 

espectrometria gama. 

Os detritos de Typha de 180 dias de decomposição foram macerados e 

peneirados em peneira de 2 mm. Uma alíquota de 0,05 g da amostra foi agitada 

com 50 mL de água do brejo, estação 2, contendo cerca 12 Bq de Ra-228. Após 24 

horas, a amostra foi filtrada, lavada e o resíduo analisado por espectrometria gama. 

A capacidade de sorção do detrito da Typha foi avaliada por agitação de 

0,05 g do material em 50 mL de solução, pH=6,8, contendo 60 mg de B a + + e 23 Bq 

de Ba-133. Após 24 horas a amostra foi centrifugada, o resíduo filtrado e levado 

para ser analisado por espectrometria gama. 

Extração seqüencial em detrito e em folha contaminados 

As amostras de detrito, resíduo da decomposição de 180 dias, e a folha de 

Typha, experimento (a), contaminadas durante as experiências de sorção acima 

descritas, foram lixiviadas seqüencialmente, com 4 extratores, segundo a 

metodologia desenvolvida por Tessier (Tes79), que define as várias frações 

operacionais, descritas abaixo: 
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A capacidade de sorção do detrito da Typha foi avaliada por agitação de 

0,05 g do material em 50 mL de solução, pH=6,8, contendo 60 mg de Ba** e 23 Bq 

de Ba-133. Após 24 horas a amostra foi centrifugada, o resíduo filtrado e levado 

para ser analisado por espectrometria gama. 

Extração seqüencial em detrito e em folha contaminados 

As amostras de detrito, resíduo da decomposição de 180 dias, e a folha de 

Typha, experimento (a), contaminadas durante as experiências de sorção acima 

descritas, foram lixiviadas seqüencialmente, com 4 extratores, segundo a 

metodologia desenvolvida por Tessier (Tes79), que define as várias frações 

operacionais, descritas abaixo: 

F r fração trocável: 40 mL de uma solução de MgCb, 1M, em pH 7, foram 

adicionados ao material. A suspensão foi agitada durante 2 horas antes da 

separação. 

F2- carbonática: ao material sólido foram adicionados 85 mL de solução de acetato 

de sódio, 1 M, ajustada para pH=5 com ácido acético (0,6 M). A suspensão foi 

agitada por 5 horas, antes da separação das fases. 

F3- redutível: à fase sólida eram adicionados 87,5 mL de hidroxilamina, 0,1 M, em 

ácido acético 25% (pH 2). A solução foi agitada por 1 hora, com aquecimento à 98 

°C. Após o resfriamento da solução, foram adicionados 25 mL de acetato de 

amónio 3,5 M, com a finalidade de prevenir a readsorção do radionuclídeo. A 

mistura foi agitada por 1 hora, a amostra foi subsequentemente centrifugada e as 

fases separadas. 

Froxidável: adição de 25 mL de H 2 0 2 > 30% e 15 mL de HN0 3 , 0,02 M, à fase 

sólida. A solução foi agitada durante 5 horas, a 80 °C. Após o resfriamento, foram 

adicionados 25 mL. de uma solução de acetato de amónio 3,2 M. A amostra foi 

agitada por 30 minutos à temperatura ambiente, quando, então, foi centrifugada 

para separação das fases. 

Ffs-ressidual: (Atividade total inicial-(F1+F2+F3+F4)). 

Antes de cada extração, a atividade no material sólido de Ba-133 (303 e 356 

keV) ou Ra-228 (Ac-228,911keV), foi determinada por espectrometria gama. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Água de superfície 

5.1.1 Concentrações em água de superfície. 

Os resultados das análises das amostras de água de superfície são 

apresentados nas tabelas 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, anexo I. Como pode ser visualizado 

nas séries de figuras que vão da figura 1.1.1 a 1.1.21., anexo I, comparando os 

valores por estação de amostragem, não é observada variação sazonal, seca e 

chuva, das variáveis. Comparando-se os valores de cada variável, nas 7 estações 

de amostragem, numa mesma data de coleta, observa-se que não existe um 

padrão de comportamento. O índice pluviométrico não apresenta correlação direta 

com as concentrações dos radionuclídeos e elementos estáveis na água do brejo. 

Para a análise estatística dos dados, inicialmente a normalidade da 

distribuição de cada variável foi testada, visualmente, pela curva da freqüência 

acumulada (MÜ89). Para este teste, foi utilizado o programa WINGRAF (Con95), 

que permite a visualização da curva e fornece o coeficiente de correlação 

correspondente (figura 5.1.1.). Os melhores coeficientes de correlação eram 

alcançados quando os logaritmos dos valores das concentrações eram plotados em 

distribuição de freqüência. Portanto, como usualmente observado em amostras 

ambientais, todas as variáveis podem ser representadas por distribuição log-normal, 

com exceção do pH e Eh que, por serem parâmetros em forma logarítmica, 

apresentam distribuição normal (Way90). A tendência central e a dispersão são 

representadas, em conseqüência, pela média geométrica e pelo desvio geométrico. 

As tabelas 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.5 apresentam os valores das médias e desvios 

geométricos das concentrações dos principais constituintes, radionuclídeos, 

elementos das terras raras leves e parâmetros físico-químicos. Enquanto que para 

o valor da concentração do nuclídeo foi usado para fixação do número de 

algarítimos significativos o número de algartimos do valor da concentração mínima 

detectável, para os valores médios foi utilizado como critério o desvio padrão do 



desvio padrão da média (Tau90). 

A linearização dos valores da variável, em todas as estações e em todas 

as datas de coleta, na curva de freqüência acumulada mostrou que o conjunto de 

dados não era bem representado por uma única reta (reta rosa) e sim por 3 ou 4 

retas. Esta linearização pode ser observada na figura 5.1.1., que apresenta os 

valores de Ra-228 em água de superfície. 
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Figura 5.1.1. Curva de freqüência acumulada das concentrações de Ra-228 em 

água de superfície. 

Os conjuntos de dados distintos, e que também mostravam tendência à distribuição 

do tipo log-normal, diziam respeito às estações de amostragem (retas verde, azul 

claro, laranja e azul marinho). Através do ajuste da distribuição, que leva em 

consideração as concentrações mínimas detectáveis, foi estimada, pelo programa 

WINGRAF, a média geométrica e os correpondentes desvios em cada estação de 

amostragem. Então, foram comparadas as médias e os desvios de concentração 

da variável, entre as estações de amostragem, sendo utilizado o software 

(TESTMED) (Con90), que compara os desvios pelo teste F e as médias pelo teste 

t-student. Em relação às datas de coleta, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os valores analíticos da variável, numa mesma 

estação. 

As concentrações mais elevadas dos íons maiores foram encontradas na 

estação 7, próximo ao mar, tabela 5.1.1, havendo daí um decréscimo da 

• todas as estações 

ESTAÇÃO 5=6=7 

/ • 
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característicos (tabela 5.1.2). As concentrações de Ra-226 variaram entre 0,05 e 

0,89 Bq/L, também superiores aos reportados para este isótopo em água de 

superfície, valor máximo reportado 0,3 Bq/L (!ye90). Como o Ra-228, o Ra-226 

também apresenta diluição a partir da estação 1. As concentrações nas estações 

podem ser representadas por 4 valores distintos (tabela 5.1.4). As razões entre 

os isótopos de Ra variaram ao longo do fluxo do brejo entre 1,5 e 4,2 . 

Apenas 28, das 40 amostras analisadas para Pb-210, apresentaram 

valores de concentração mensuráveis. As concentrações variaram entre <0,005 a 

0,13 Bq/L, dentro da faixa de concentração normalmente encontrada em águas 

naturais (0,025-0,36 Bq/L) (IAEA76). Não foi observada diferença significativa 

entre as médias das concentrações nas estações amostradas, sendo então a 

mediana estimada para todo o brejo de 0,012 Bq/L; desvio=2,25. 

Os elementos das terras raras leves têm as maiores concentrações na 

estação 1, havendo diluição a partir daí até a estação 7. Os valores 

determinados nas três primeiras estações são mais elevados do que aqueles 

encontrados em águas superficiais (10"3-10"1 ug/L) (G0I88; Eld90), atingindo 

valores normais a partir da estação 4. 

Tabela 5.1.3. Valores médios e desvios geométricos das concentrações de La, Ce, 

Pr, Nd e Sm em água superficial. 

Estação La Ce Pr Nd Sm 
yg/L ug/L ug/L ug/L pg/L 

1 26 54 7,18 29 4,56 
(1,86) (1,91) (2,05) (1,11) (1,88) 

2 2,37 3,4 0,68 2,97 0,62 
(2.51) (1,48) (1,92) (2,17) (3,23) 

3 1,75 2,02 0,59 1,94 0,67 
(5,89) (6,87) (5,43) (8,62) (6.72) 

4 0,16 0,21 0,04 0,20 0,14 
(3,25) (1,78) (2.42) (3,46) (2,42) 

5 0,54 0,43 0,18 0,48 0,41 
(7,14) (9,16) (5,23) (5,69) (4,41) 

6 0,09 0,20 0,06 0,18 0,19 
(5,59) (3,15) (2,86) (2.94) (2,60) 

7 0,14 0,29 0,08 0,15 0,08 
(3.17) (2,27) (3,76) (3,78) (4,63) 

Para La, Pr, Nd e Sm as 7 estações podem ser representadas por 3 

conjuntos de dados, como pode ser observado na tabela 5.1.4. 



45 

característicos (tabela 5.1.2). As concentrações de Ra-226 variaram entre 0,05 e 

0,89 Bq/L, também superiores aos reportados para este isótopo em água de 

superfície, valor máximo reportado 0,3 Bq/L (!ye90). Como o Ra-228, o Ra-226 

também apresenta diluição a partir da estação 1. As concentrações nas estações 

podem ser representadas por 4 valores distintos (tabela 5.1.4). As razões entre 

os isótopos de Ra variaram ao longo do fluxo do brejo entre 1,5 e 4,2 . 

Apenas 28, das 40 amostras analisadas para Pb-210, apresentaram 

valores de concentração mensuráveis. As concentrações variaram entre <0,005 a 

0,13 Bq/L, dentro da faixa de concentração normalmente encontrada em águas 

naturais (0,025-0,36 Bq/L) (IAEA76). Não foi observada diferença significativa 

entre as médias das concentrações nas estações amostradas, sendo então a 

mediana estimada para todo o brejo de 0,012 Bq/L; desvio=2,25. 

Os elementos das terras raras leves têm as maiores concentrações na 

estação 1, havendo diluição a partir daí até a estação 7. Os valores 

determinados nas três primeiras estações são mais elevados do que aqueles 

encontrados em águas superficiais (10"3-10"1 ug/L) (G0I88; Eld90), atingindo 

valores normais a partir da estação 4. 

Tabela 5.1.3. Valores médios e desvios geométricos das concentrações de La, Ce, 

Pr, Nd e Sm em água superficial. 

Estação La Ce Pr Nd Sm 
yg/L ug/L ug/L ug/L ug/L 

1 26 54 7,18 29 4,56 
(1,86) (1,91) (2,05) (1,11) (1,88) 

2 2,37 3,4 0,68 2,97 0,62 
(2.51) (1,48) (1,92) (2,17) (3,23) 

3 1,75 2,02 0,59 1,94 0,67 
(5.89) (6,87) (5,43) (8,62) (6.72) 

4 0,16 0,21 0,04 0,20 0,14 
(3,25) (1,78) (2.42) (3,46) (2,42) 

5 0,54 0,43 0,18 0,48 0,41 
(7,14) (9,16) (5,23) (5,69) (4,41) 

6 0,09 0,20 0,06 0,18 0,19 
(5,59) (3,15) (2,86) (2,94) (2,60) 

7 0,14 0,29 0,08 0,15 0,08 
(3.17) (2,27) (3,76) (3,78) (4,63) 

Para La, Pr, Nd e Sm as 7 estações podem ser representadas por 3 

conjuntos de dados, como pode ser observado na tabela 5.1.4. 



T
a

b
e

la
 5

.1
.^

. 
V

a
lo

re
s 

d
a

s 
m

é
d

ia
s 

e 
d

e
sv

io
s 

g
e

o
m

é
tr

ic
o

s 
d

a
s 

co
n

ce
n

tr
a

çõ
e

s 
d

e 
U

, 
is

ó
to

p
o

s 
d

e 
R

a 
e 

E
le

m
e

n
to

s 
d

a
s 

T
e

rr
a

s 
R

a
ra

s 

Le
ve

s 
na

s 
es

ta
çõ

es
 d

e 
a

m
o

st
ra

g
e

m
 d

o 
br

ej
o 

B
u

e
n

a
. 

t E
st

a
çã

o 
m

é
d

ia
 

1 (d
e

sv
io

) 
2 

m
é

d
ia

 
(d

e
sv

io
) 

m
é

d
ia

 
3 

(d
e

sv
io

) 
4

=
5

=
6

=
7 

m
é

d
ia

 
(d

e
sv

io
) 

C
e 

(M
9/

L)
 

54
 

(1
,9

1
) 

3
,4

0 
(1

,4
8

) 
1,

04
 

(2
,3

9
) 

0
,2

6 
(4

,8
2

) 
E

st
a

çã
o 

m
é

d
ia

 
1 (d

e
sv

io
) 

2
=

3 
m

é
d

ia
 

(d
e

sv
io

) 
4

=
 

m
é

d
ia

 5
=

6
=

7 
(d

e
sv

io
) 

L
a 

(u
g/

L)
 

2
6 

(1
,9

5
) 

2
,0

4 
(4

,1
5)

 
0

,1
8 

(6
,0

2
) 

N
d 

(u
g

/L
) 

30
 

(2
,3

1
) 

2
,4

0 
(5

,3
0

) 
0,

20
 

(4
,7

8
) 

P
r(

M
O

/L
) 

7,
18

 
(2

,0
5)

 
0,

63
 

(3
,6

4)
 

0,
06

 
(4

,3
3)

 

S
m

 (
u

g
/L

) 
4

,5
6 

(1
,9

9
) 

0
,5

5 
(6

,2
9

) 
0

,1
5 

(3
,9

0
) 

E
st

a
çã

o 
m

é
d

ia
 

1 (d
e

sv
io

) 
2

=
3

=
4

=
5

=
6 

m
é

d
ia

 
d

e
sv

io
) 

m
é

d
ia

 
7 (d

e
sv

io
) 

U
 (

p
g

/L
) 

1,
10

 
(2

,3
9

) 
0,

03
 

(5
,5

8)
 

0,
42

 
(2

,2
4

) 
E

st
a

çã
o 

m
é

d
ia

 
1 (d

e
sv

io
) 

2
=

3 
m

é
d

ia
 

(d
e

sv
io

) 
4

=
5

=
6 

m
é

d
ia

 
(d

e
sv

io
) 

m
é

d
ia

 
7 

(d
e

sv
io

) 

R
a

-2
2

6 
(B

q
/L

) 
0,

36
 

(1
,2

3
) 

0
,2

5 
(1

,6
7)

 
0

,1
3 

(1
,5

7
) 

0,
08

 
(1

,3
6)

 
E

st
a

çã
o 

m
é

d
ia

 
1 (d

e
sv

io
) 

2
=

3 
m

é
d

ia
 

(d
e

sv
io

) 
m

é
d

ia
 

4 
(d

e
sv

io
) 

5
=

6
=

7 
m

é
d

ia
 

(d
e

sv
io

) 

R
a

-2
2

8 
(B

q/
L)

 
1,

33
 

(1
,3

3
) 

0,
56

 
(1

,5
5

) 
0,

20
 

(1
,4

1)
 

0,
14

 
(1

,6
5

) 
1 

m
g/

L
 T

h=
4,

07
 B

q/
L

 
1m

g/
L

 U
=1

2 
B

q/
L

 



47 

Os altos desvios refletem a variabilidade dos dados e valores anômalos 

observados como, por exemplo, em dezembro de 1996 (estação 3) e julho 1996 

(estação 5). Cério têm concentração na estação 2 superior a estação 3 e, por 

isto, se distingue dos demais ETRLs. De modo geral, o comportamento dos 

ETRLs se notabiliza por apresentar as mais elevadas concentrações na estação 

1, diluição até a estação 3 e daí, estabilização de valores. 

Os valores de pH nas águas das estações diminuem ao longo do fluxo do 

brejo; o pH aumenta à medida que a proximidade do mar aumenta, valores 

variando entre 4 e 8 (tabela 5.1.5). 

Tabela 5.1.5. Valores médios e desvios geométricos das concentrações de 

fluoreto, nitrato, e alcalinidade e valores médios e desvio de pH e Eh em água de 

superfície. 

Alcalinidade 

Estação PH Eh Fluoreto Nitrato total, CaC03 Estação 
mV mg/L mg/L mg/L 

(n=36) (n=31) (n=16) (n=23) (n=33) 
1 4,2 586 0,10 0,939 <2 

(0.1) (1.1) (1.22) (1,32) 
2 5,9 295 0,16 0,037 11 

(0,2) (14) (1.32) (3.49) (2.5) 
3 5,9 379 0,19 0,021 13 

(0.8) (1.4) (1.19) (4,26) (2.3) 
4 6,3 353 0,38 0,031 34 

(0.2) (1.1) (3.61) (2.6) 
5 6,7 403 0,28 0,016 41 

(0.2) (1.2) (1.22) (1.93) (3.0) 
6 6,9 414 0,20 0,008 58 

(0.4) (1.0) (1,44) (2.7) 
7 7,3 419 0,44 0,020 83 

(0,3) (1,3) (1,25) (1.49) (2.4) 
n= número de amostras analisadas 

Os valores das concentrações de fluoreto variaram entre 0,09 e 0,57 mg/L, 

nas 16 amostras analisadas; a concentração aumenta com a proximidade do 

mar. O nitrato foi determinado em 23 das amostras de água, e os valores das 

concentrações variaram entre <0,007 e 1,130 mg/L. O teste das médias indicou 

que a concentração na estação 1 se distingue das demais, pelo seu valor mais 

elevado. Nas outras estações, a concentração de nitrato pode ser representada 

pela mediana= 0,02 mg/L; dg=3,00. Fosfato não foi detectado em nenhuma das 

42 amostras analisadas. A alcalinidade total variou de <2 até 83 mg/L, 
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aumentando com a proximidade do mar. Para alcalinidade, o brejo pode ser 

dividido em 3 regiões: a estação 1, valores não mensuráveis, <2 mg/L; as 

estações 2 e 3, valor da mediana de 10 mg/L e desvio 2,5; e as estações 4, 5, 6 e 

7, mediana: 44 mg/L e dg=2,7. O teste das médias indicou a separação do brejo 

em duas regiões distintas de potencial de oxiredução: estação 1 com valores 

mais elevados de Eh, 586 mV, e as outras regiões que podem ser representadas 

por Eh= 373 mV (desvio=1,1). 

Para o estudo do comportamento dos radionuclídeos e ETRLs, foram 

selecionados os elementos, Al , Si, Mn e Fe. O conhecimento sobre os seus 

comportamentos pode auxiliar na compreensão dos processos físico-químicos 

que ocorrem no sistema estudado. As concentrações médias destes elementos 

encontram-se relacionadas na tabela 5.1.6 

Tabela 5.1.6. Valores médios e desvios geométricos das concentrações de Al , Si, 

Fe, Mn, carbono orgânico e inorgânico nas águas de superfície. 

Estação A l 
mg/L 

(n=34) 

Si 
mg/L 

(n=40) 

Fe 
mg/L 

(n=42) 

Mn 
mg/L 

(n=42) 

Corg 
mg/L 

(n=23) 

Cinog 
mg/L 

(n=23) 

1 2,0 1,3 0,5 0,04 5 5 
(1.9) (2.07) (1.94) (1.62) 

2 0,1 0,6 0,6 0,08 11 1 
(2,6) (1.62) (2.19) (3,80) (2,5) (6,0) 

3 0,09 0,5 0,4 0,03 8 2 
(5.1) (1.93) (1.96) (4.79) (2.7) (2.3) 

4 <0,04 0,7 0,6 0,07 5 5 
(2.14) (1.38) (2.14) (5.8) (2.0) 

5 <0,04 0,4 0,4 0,10 19 12 
(2,09) (1.76) (1.88) (3.5) (1,8) 

6 <0,04 0,4 0,4 0,07 10 13 
(1.92) (2,37) (4,36) (6,4) (1,7) 

7 <0,04 0,3 0,6 0,03 21 15 
(1.89) (2.26) (2.93) (2,2) (1.8) 

n^número de amostras analisadas. 

A concentração de alumínio sofre diluição ao longo do brejo; a distribuição 

nas estações de amostragem é representada por 3 conjuntos: estação 1: valor da 

mediana1,98 mg/L, desvio geométrico igual à 1,94; estações 2, valor da mediana 

0,122 mg/L e desvio geométrico igual à 2,56; e as demais estações, com valores 

abaixo da concentração mínima detectável. A concentração de silício é alta na 

estação 1, mediana igual a 1,35, desvio geométrico igual a 2,07. O resultado do 
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teste das médias não detectou diferenças estatisticamente significante entre as 

concentrações nas demais estações; as concentrações nestas estações podem 

ser representadas pelo valor da mediana 0,47 mg/L e desvio geométrico 2,01. O 

Fe tem um comportamento conservativo ao longo do brejo; pode ser 

representado pelo valor da mediana igua! a 0,49 mg/L, desvio geométrico igual a 

1,97. Dada a variabilidade dos dados, não foi identificada diferença 

estatisticamente significante entre as concentrações de Mn nas diversas 

estações de amostragem; o valor da mediana, que representa todo o brejo é 

0,053 mg/L, sendo o desvio geométrico 3,22. 

A dispersão nas concentrações de carbono orgânico foi elevada: embora a 

estação 7, aparentemente, apresente concentrações mais elevadas, os testes 

estatísticos indicam que todo o brejo poderia ser representado pelo valor da 

mediana 11 mg/L e desvio geométrico 3,51. Carbono inorgânico apresenta as 

mais elevadas concentrações nas estações mais próximas ao mar (7, 6 e 5): 

mediana 13 mg/L e desvio 1,94. Os valores das concentrações nas estações 2, 3 

e 4 seriam representados pelo valor da mediana 1,94 mg/L e desvio 4,58. 

+ Resumidamente, os dados indicam comportamentos similares para conjuntos de 

variáveis: 

i) aquelas que como o Th, o Pb-210, o Fe, o Mn e o carbono orgânico podem 

ser consideradas conservativas, ou seja as concentrações podem ser 

representadas por um valor único em todo o brejo. Neste caso, ou a 

dispersão dos dados impede a observação de diferenças ou os aportes, se 

existem, são compensados por processos que induzem a retirada da 

coluna d'água. 

ii) aquelas que apresentam as maiores concentrações na estação 1, diluindo 

para uma região de valores médios, onde se encontram as estações 2 e 3, e 

tendem a um valor uniforme nas demais estações: isótopos de Ra, ETRLs, 

e o AI; 

iii) aquelas que apresentam os valores mais elevados na estação 7 e daí 

sofrem um processo contínuo de diluição até a estação 1: Na, Cl, Mg, Ca, 

sulfato, pH, K, carbono inorgânico e alcalinidade, e, finalmente; 

iv) aquelas que apresentam valores altos apenas na estação 1, como nitrato, 



silício e Eh; urânio faz parte do grupo, com ressalvas, uma vez que volta a 

apresentar valores elevados na estação 7. i 

Diante deste comportamento poder-se-ia supor: 

a) a existência de infiltração de água do mar para o brejo 

b) a existência de um mecanismo de dissolução/lixiviação de monazita, na região 

correspondente a cabeceira do brejo. 

5.1.2. Distribuição da concentração dos elementos ao longo do brejo 

O comportamento de grande parte dos nuclídeos, ao longo do brejo, pode 

ser matematicamente representado por equações diferenciais de primeira ordem. 

Os comportamentos dos isótopos de Ra ao longo do fluxo do brejo, apresentados 

nas figuras 5.1.2.1 e 5.1.2.2, podem ser representados pelas equações: 

(Ra-228(Bq/m 3)) ágU a=1180e- 0 0 0 0 5 x ; r=0,98 e 

(Ra-226 (Bq/m 3 ))ág u a = 351e"0 0 0 0 2 x ; r=0,93, onde x é a distância em metro. 

A razão entre os isótopos, figura 5.1.2.1, também será representada por 

equação exponencial: 

Ra-228/Ra-226=3,36e- 0 0 0 0 3 x; r=0,82. 

Figura 5.1.2.1. Distribuição da concentração de Ra-228 e Ra-226 e da razão entre 

as concentrações Ra-228/Ra-226 em água de superfície, ao longo do brejo. 



1000 2000 3000 4000 

Distância ao longo do fluxo (m) 

5000 6000 

Figura 5.1.2.2. Distribuição da concentração de Ra-228 em água de superfície ao 

longo do fluxo do brejo. 

Os íons maiores, cujas concentrações aumentam com a proximidade do 

mar, têm o comportamento representado por equações exponenciais, como pode 

ser observado na figura 5.1.2.3, cujo expoente, ao contrário dos rádios, é positivo. 

Figura 5.1.2.3. Distribuição das concentrações dos íons maiores ao longo do 

fluxo do brejo. 

Assim, as concentrações de cloreto, sódio, cálcio e magnésio, ao longo do 

brejo podem ser descritas por: 
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Cl(mg/L)=655e°' 0 0 0 2 x; r=0,90 

Na(mg/L)=473e 0 0 0 0 1 x , r=0,75 

Ca (mg/L)=12,5e°' 0 0 0 4 x, r=0,93 

Mg (mg/L)= õ O ^ e 0 0 0 0 2 * , r=Q,86 

O coeficiente da equação, k, é chamado constante de relaxação efetiva e 

seu valor depende, basicamente, da diluição sofrida pelo nuclídeo e da sua 

remoção da coluna d'água. A remoção poderá ser causada pelo decaimento 

radioativo e por processos de sorção: em sedimento, em material particulado e 

pela planta (Mon97). Uma vez que a diluição é igual para todos os nuciídeos, as 

diferenças no valor de k estarão relacionadas às remoções da coluna d'água, e, 

portanto, às características dos nuciídeos. A inferioridade da constante de 

relaxação efetiva do Ra-226 (0,0002 m"1) em relação ao coeficiente do Ra-228 

(0,0005 m"1) esta relacionada a menor meia-vida do Ra-228, que contribui para sua 

mais rápida remoção da coluna d'água e conseqüente menor transporte ao longo 

do brejo. A meia distância, di£, definida como a distância em que a concentração 

do nuclídeo se reduz a metade, di/2=0,693/k, do Ra-228 é aproximadamente 

1390 m, enquanto a do Ra-226 é 3470 m. 

^ Considerando que o Ra não apresenta capacidade para formação de 

complexos, a permanência de rádio na água, em concentrações ambientais 

elevadas, em grande trecho do brejo, sugere a existência de sedimento de baixa 

capacidade de troca (CTC) e/ou competição entre íons pelos sítios de troca do 

sedimento. Ou ainda, que ele está mantido em solução devido à capacidade de 

remobilização da planta aquática. 

As distribuições das concentrações de ETRLs ao longo do brejo, são 

apresentadas na figura 5.1.2.4. e podem ser representadas pelas equações: 

La(ug/L)=16,7e-°' 0 0 0 8 x 

Ce(ug/L)=28,0e°' 0 0 0 9 x 

Nd( 1ag/L)=20,5e-O 0 0 0 8 x 

Pr(ug/L)=4,56e-°' 0 0 0 8 x 

Sm( ug/L)=4,25 e-°* 0 0 0 8 x 

Cujos coeficientes de correlação variam entre 0,75 e 0,94. 



Figura 5.1.2.4. Distribuição dos ETRLs em água de superfície ao longo do fluxo. 

As constantes dos ETRLs são mais elevadas, k=0,0008 e 0,0009 m"1, do 

que as do Ra. As meias distâncias são: 770 m para o Ce e 870 m para os demais. 

A oxidação de Ce a Ce + 4 pode ser responsável pela menor mobilidade do elemento 

em relação aos demais ETRLs. Metade da concentração dos ETRLs é removida 

da coluna d'água no trecho inicial do brejo, no trecho compreendido pelas 2 

primeiras estações de amostragem. Como, na água da lagoa, ao aumento da 

distância estão associados o aumento do pH e da salinidade, a remoção dos 

ETRLs pode estar sendo influenciada pelos seguintes fatores, dois dos quais 

dependentes do pH: i) com o aumento do pH, há o aumento da adsorção ao 

sedimento, como observado por Piper em experimentos de laboratório (Pip74); 

ii) com o aumento do pH, haveria precipitação do colóide ferridrita (oxihidratos de 

ferro), no qual o elemento estaria ligado (Eld90); iii) com o aumento da salinidade, 

haveria coagulação de colóides orgânicos, como observado em estuários durante a 

mistura de água doce e do mar, conforme o mesmo padrão de comportamento de 

Fe em estuários (Eld90). 

Segundo Sholkovitz (Sho76), a quantidade de Fe, de Mn e de Al, ligados à 

matéria orgânica e removidos por floculação, aumenta com o aumento da 

salinidade, numa faixa de 0 a 12-20 V Acima de 20 %o de salinidade, nenhum 

incremento adicional de material floculado é observado. Nas suas investigações, 

Sholkovitz não observou limiar mínimo de salinidade para dar início à floculação. 
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No entanto, observou que Si e M.O.D comportam-se de modo diferente ao Fe, ao 

Mn e ao Al, suas concentrações na solução não são significativamente afetadas 

pela salinidade. Observando-se os valores médios estimados de salinidade nas 

estações de amostragem (9, 12, 16, 22, 19, 30 e 42 %o), da estação 1 até a 7, 

pode-se deduzir que a floculação de Fe e de Mn, ligados a M.O.D., poderia ocorrer 

nas quatro primeiras estações; a partir da estação 4 não haveria incremento na 

floculação. Então, a floculação pode ser um mecanismo importante na remoção de 

ETRs da coluna d'água. Embora o teste das médias não tenha identificado 

diferenças estatisticamente significantes entre as médias das concentrações das 

estações, quando as concentrações de Fe e de Mn, nas estações 2 e 3, são 

comparadas, coleta a coleta (tabela 1.1.3.), observa-se que, das 7 amostras 

coletadas, em apenas 2 (dez-96 e dez-97) as concentrações de Fe são superiores 

na estação 3. Nas demais 5 amostras, as concentrações de Fe nas águas 

coletadas na estação 2 são cerca de 2 vezes superiores às das águas da estação 

3. As concentrações de Mn nas águas da estação 2 são superiores às das águas 

da estação 3, em 6 das 7 amostras analisadas. Estes resultados podem indicar que 

a floculação pode estar ocorrendo nesta região do brejo. 

A análise estatística dos dados não mostra correlação direta entre a 

concentração de ETRLs e condutividade, Fe e condutividade, Fe e ETRLs, ou 

carbono orgânico e ETRLs na água. 

Os outros nuclídeos de interesse (U, Th e Pb-210), comportam-se de 

diferentes maneiras: de forma conservativa, Th e Pb-210, e apresentando valores 

mais elevados na cabeceira e próximo ao mar U. 

+ Assim, a velocidade de migração dos ETRs é inferior a dos isótopos de 

Ra. A floculação pode ser um importante processo para a retirada de ETRs da 

coluna d'água, assim como a precipitação do coloide ferridrita. O comportamento do 

Th poderia ser atribuído à complexação com ácidos fúlvicos, que manteriam uma 

certa proporção do radionuclídeo em solução. Há contribuição do Pb-210 

atmosférico, produto do decaimento do Rn-222, para a concentração de Pb-210 no 

sistema, o que poderia influenciar na manutenção de quantidade de Pb-210 em 

solução. O urânio é rapidamente adsorvido na estação 1 e têm concentração mais 

elevada na estação 7. A maior concentração de U, nas proximidades do mar, pode 

ser atribuída ao aporte marinho. 
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Tabela.5.1.3.1. Correlação entre os radionuclídeos e elementos estáveis em água 

de superfície. 

Radionuclídeo Coeficiente de correlação 
nível de significância >95%. 

Ra-228 Ce (0,886); La (0,921); Nd(0,689); Pr(0,771); pH(-0,816); Ra-226 
(0,753); U (0,504); C inorg.(-0,564); Si(0,597); nitrato (0,820). 

Ra-226 Ce (0,756); La (0,772); Nd(0,696), Pr(0,820); pH(-0,652); Ra-228 
(0,753); S 0 4

2 ' (-0,387); C t o g . ( -0 I 515) ; Si(0,680). 

U Nd(0,682); Pr (0,573); Ra-228 (0,504); Si(0,517); nitrato (0,707). 

Th Cl(0,504); condutividade (0,513); Fe(0,510); K(0,564); Mn(0,628) 
e Na (0,520). 

Para a extração dos componentes, foram retirados do conjunto: carbono 

orgânico e inorgânico e nitrato, por apresentarem pequeno número de dados, e o 

Th e o AI, por apresentarem mais de 2/3 dos valores abaixo da concentração 

5.1.3. Análise dos componentes principais 

Análise dos componentes principais é uma técnica estatística utilizada para 

identificar números relativamente pequenos de componentes que representem um 

conjunto de variáveis interrelacionadas. Atualmente, tem sido amplamente utilizada 

em estudos de poluição convencional, objetivando identificar fontes de poluição, 

determinar a composição elementar destas fontes e, ainda, a contribuição de cada 

fonte para a poluição total (Zhu97). 

Como o teste de distribuição indicou que os valores das concentrações das 

variáveis eram distribuídos de forma log-normal, os dados foram transformados 

para seus logaritmos, antes de serem estatisticamente trabalhados. O tratamento 

estatístico foi realizado utilizando-se o pacote estatístico, Statistical Package for 

Social Science (SPSS). Numa primeira etapa, é computada a matriz de correlação 

para todas as variáveis. Analisando-se a matriz, observa-se a forte correlação dos 

elementos das terras raras leves entre si, com isótopos de Ra, com U, com Si e 

com nitrato (tabela 5.1.3.1). Th, no entanto não apresentou correlação com os 

ETRLs, nem com U. 
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mínima detectável. Foram ainda retiradas variáveis que apresentavam correlações 

fortes e se encontravam representadas no grupo por outros parâmetros, assim 

foram retirados pH, condutividade e o Si. A análise de componentes agrupou os 

elementos em 3 fatores responsáveis por 82% da variança dos dados; 

correspondendo aos componentes 1 (39%), 2 (32%) e 3 (11%). Os resultados desta 

análise são apresentados na tabela 5.1.3.2 e figuras 5.1.3.1 e 5.1.3.2. 

Tabela 5.1.3.2. Distribuição das variáveis entre os componentes-Matriz rotacionada. 

Variável 

1 

Componente 

2 

1 

3 

Ce .925 
Fe .591 
La _.972 
Mn .844 
Nd .925 
Pr .963 

Ra226 .804 
Ra228 .899 

U .521 -.583 
Ca .825 r ci .761 1 

K .809 
Mg .896 
Na .878 

Sulfato .709 

Pode-se observar, na matriz que contém os "ioading factors" ou coeficientes 

de carga, que a maior parte dos nuclídeos presentes na monazita apresentam forte 

inter-relacionamento e estão agrupados no componente 1, enquanto que aqueles 

presentes na água do mar estão agrupados no componente 2. Portanto, no 

conjunto de nuclídeos que compõem os componentes, pode-se claramente 

identificar que o componente 1 diz respeito a dissolução de minerais, 

provavelmente monazita. No componente 2 estão agrupados os elementos de 

origem marinha. O componente 3 apresenta elementos que estão associados ao 

intemperismo de rochas e à dinâmica de alagamentos sazonais (Lac86). 



Figura 5.1.3.1. Escore do componente 1 versus escore do componente 2 para a 

água. 

Figura 5.1.3. 2. Escore do componente 1 versus escore do componente 3 para a 

água. 

+ Assim, a análise multivariada indica que a água do brejo Buena têm 

sua composição relacionada a um componente que têm Ra e ETRLs em sua 

composição, provavelmente a monazita, a constituintes de origem marinha e a 
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constituintes que podem advir de dissolução de material intemperizado. O urânio é 

um constituinte que pode ter a sua origem associada a mais de um fator. 

5.1.4. Especiação dos nuclídeos 

Com o objetivo de avaliar a distribuição das espécies de nuclídeos em 

equilíbrio, ao longo do brejo Buena, foi utilizado o software PHREEQC (Par95), 

Versão 1.5 de janeiro de 1997, que se baseia no modelo de associação iônica 

aquosa e combina a capacidade dos códigos: PREEQE, WATERQ4F, PHREEQ-M, 

NETPATH e MINTEQ. O programa contém um banco de dados, com as equações 

de equilíbrio e as constantes de formação, das espécies usualmente encontradas 

no ambiente, tanto na fase aquosa quanto na fase sólida. De posse destes dados, 

resolve um conjunto de equações, de equilíbrio e de balanço de massa, para 

determinar as concentrações das espécies. O banco de dados foi complementado 

com adição das constantes de formação dos complexos inorgânicos mais estáveis 

dos elementos: Th: Th(OH) + 3 (10,8); Th(OH) 4 (40,1); Th(OH) 2

+ 2 (21,07); Th (S0 4 ) 3

2 ; 

(10,5); Th(N0 3)"
1(1,6); Th (C0 3 )

+ 2 (11,0); ThF4(23,17) (Lan78); e La: La(S0 4) 2"
1 

(5,29); La(C0 3) 2-
1 (12,0); La(C0 3)+

1(7,4); La(CI) + 2 (0,48); La (N0 3 )
+ 2 (1,13); La(F) 2

+ 1 

(6,84) (Woo90). 

Para a modelagem em cada estação de amostragem, foram introduzidos os 

valores médios das concentrações dos íons maiores, assim como, dos elementos 

Th, U, La e Pb, e ainda Fe, Al, Si e Mn. As espécies predominantes dos principais 

elementos de interesse são apresentadas na tabela 5.1.4.1. A figura 5.1.4.1 

apresenta a distribuição das formas químicas principais de U e Th. 

Como esperado, o U aparece fortemente associado ao carbonato, o tório 

hidroiizado e o bário (Ra) como espécie iônica. Os resultados da especiação do 

urânio indicam que as concentrações menores, observadas entre as estações 2 e 

6, deve-se à sorção do íon uranila no trecho inicial do brejo. Daí em diante, devido 

a formação de complexo com carbonato, a concentração se estabiliza até a estação 

7, quando a influência marinha se faz notar. 

Os fluoro complexos catiônicos dominam a especiação de alumínio até a 

estação 4, a partir daí predominam os hidróxidos. O hidróxido de ferro aumenta sua 

participação a partir da estação 2, até preponderar na estação 7. 
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Ainda foram avaliados, quanto à formação de espécies, o silício, que 

permanece em todas as estações como ácido silícico (H 4Si0 4) , e o Mn, que 

permanece majoritariamente como íon livre. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

distância ao longo do fluxo (m) 

Figura 5.1.4.1. Formas químicas inorgânicas predominantes de urânio e tório ao 

longo do fluxo do brejo. 

Para especiação de Pb foi utilizado a concentração média de Pb estável no 

brejo, 5 ug/L A modelagem indica que nas primeiras estações, o Pb encontra-se 

majoritariamente como íon livre; a partir da estação 4, o carbonato de Pb aumenta 

sua participação, até predominar a partir da estação 6. Neste caso, haveria 

remoção da coluna d'água por precipitação. 

Para os ETRLs, aqui representados por La, a modelagem inorgânica indica 

que até a estação 5 a forma química predominante é a do íon livre; a partir da 

estação 4, observa-se o complexo catiônico com carbonato que vai aumentando 

sua participação até predominar na estação 7 (figura 5.1.4.2). Devido à 

complexação de ETRs com carbonato, nas estações mais próximas ao mar, poder-

se-ia esperar aumento da concentração de ETRs dissolvidos na fase aquosa nestas 

estações (Joh94). No entanto, não há aumento na concentração dos ETRLs nas 

águas das estações próximas ao mar. 
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Figura 5.1.4.2. Forma química inorgânica predominante de lantânio ao longo do 

fluxo. 

Tanto a mobilidade do Th quanto a dos ETRs são influenciadas pela 

formação de complexos orgânicos. Segundo Wood, dentre os ligantes presentes 

em águas naturais, os ligantes multi dentados, quelantes, são aqueles capazes de 

formar os complexos mais estáveis com os ETRs (Woo93). Mesmo presentes, em 

ambientes naturais, em menores concentrações, do que os ligantes orgânicos 

monodentados, a grande estabilidade dos complexos, formados com os ETRs, os 

torna mais importantes para a migração destes elementos. Como o oxalato, 

complexante multidentado e de alta constante de estabilidade com ETRs, é 

comumente encontrado em águas naturais, Wood sugere a especiação com 

oxalato simulando o carbono orgânico dissolvido (Woo93). A modelagem foi, então, 

realizada, utilizando-se o mesmo procedimento anteriormente adotado. Ao banco 

de dados do PHREEC, além das constantes anteriormente adicionadas, foram 

adicionadas as constantes de formação (La(oxalato)+(5,83)) e (La(oxalato)2~ (10,41)) 

(Woo93) e (Th(oxalato)4

+2(9,30)) (Th(oxalato)2(18,54) (Th(oxalato)3~
2(25,73) (Lan78). 

Foi considerado que todo o carbono orgânico dissolvido, presente na água, estava 

em forma de oxalato. 

Neste caso, a partir da estação 2 a influência dos compostos orgânicos, na 

especiação dos ETRs, já se faria notar (figura. 5.1.4.3). No entanto, na estação 1, a 



forma química predominante é a do íon livre, o que justifica a alta remoção da 

coluna d' água, no trecho inicial do brejo. A forma química predominante do Th em 

todo o brejo seria a forma hidrolizada. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

distância ao longo do fluxo (m) 

Figura 5.1.4.3. Forma química de lantânio ao longo do fluxo do brejo Buena na 

presença de oxalato. 

Observando-se os resultados da especiação de Th e ETRLs com oxalato, 

consoante os resultados obtidos por Moulin e colaboradores (Mou92) - os quais, 

investigando a especiação em águas naturais, concluíram que, abaixo de pH 7, os 

complexos inorgânicos com actinídeos predominam sobre os orgânicos - pode-se 

supor que, mesmo na presença de matéria orgânica, na estação 1, devido ao baixo 

pH, os nuclídeos encontrem-se na forma de íons livres, estando, por conseguinte, 

aptos a serem adsorvidos pelo sedimento. 

Com os dados de concentração que lhe é fornecido, o programa 

PHREEQC calcula o índice de saturação, o que possibilita a avaliação das espécies 

sólidas que, potencialmente, podem ser formadas (índice de saturação maior que 

1). Assim, os seguintes minerais podem ser formados: Goetita (FeOOH); hematita 

(Fe 203) e pirolusita (Mn 203) em todas as estações. Na estação 2, e demais 

estações há ainda a formação de Fe(OH)3; Gibsita (AI(OH)3); K-mica 

(KAI 3Si 3O 1 0 (OH)2); caulinita (AI 2Si 20 5(OH) 4) e Manganita (MnOOH). Para as 

estações 5, 6 e 7 deve-se acrescentar a esta lista a formação de Hausmannita 
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(Mn 3 0 4 ) . 

+ Assim, uma vez que que os íons livres podem ser facilmente 

adsorvidos aos sedimentos, o íon uranila está disponível para ser adsorvido na 

estação 1; no entanto, como complexo de carbonato, pode migrar nas outras 

regiões de maior pH. Os dados indicam que a compiexação orgânica não é 

importante para o Th e os ETRLs, no trecho inicial do brejo; no entanto, com o 

aumento do pH, poderia vir a ser relevante. O aumento da concentração de 

hidróxido de ferro a partir da estação 2, e sua precipitação, pode ser um dos fatores 

responsáveis pela diminuição da concentração dos nuclídeos na água. 

5.1.5. Estudo de alguns fatores que influenciam a remoção da coluna d'água. 

A adsorção de elementos, investigada em experimentos de laboratório, é 

uma medida qualitativa, que apenas fornece uma tendência de comportamento, 

uma vez que sofre influência de muitos parâmetros; particularmente, da relação 

entre massa de sedimento e volume de água escolhida para representar a relação 

existente no ambiente. Dentre os nuclídeos estudados, o Ra e os ETRLs foram 

escolhidos para estudos de adsorção, ou remoção da coluna d'água, por 

apresentarem concentrações na água mais elevadas do que aquelas normalmente 

encontradas em águas superficiais. Assim, foram estudadas as variáveis tempo de 

contato, força tônica e pH, indiciadoras de processos relevantes para mobilidade 

dos elementos na lagoa. 

Rádio 

Na figura 5.1.5.1 são apresentados os valores da adsorção de Ra 

relacionados com o tempo de agitação. Pode-se observar que a velocidade de 

adsorção é lenta, tendo a adsorção se estabilizado a partir de cerca de 10 dias. A 

adsorção de equilíbrio foi de cerca de 20%. Este resultado se contrapõe aos 

resultados de Benes e colaboradores (Ben8ô), que observaram adsorção rápida de 

Ra em caulinita, sendo que a maior parte do Ra era sorvido nos 10 minutos iniciais 

de agitação; a adsorção se estabilizava após uma hora, a percentagem de Ra 

absorvido situava-se entre 40-100%. 



Os valores de coeficiente de distribuição, determinados com o sedimento e 

a água de cada estação, foram 5, 105, 85, 105, 88, 180 e 37 rril/g, correspondendo, 

respectivamente às estações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode-se observar que o valor de 

Kd, na estação 1, é particularmente baixo em relação aos demais. 

Figura 5.1.5.1. Cinética de adsorção de rádio no sistema: sedimento e água da 

estacão 1. 

Em experiência com variação de força iônica Benes observou, diminuição da 

adsorção com o aumento da concentração de NaCI (0,006-5,85 g/l) (Ben85) . Os 

resultados de experimentos realizados numa faixa (0-3,5 g/l) de concentração de 

sal, não apresentaram variação significativa (figura 5.1.5.2), indicando que a 

adsorção independe do aumento da força iônica, no sistema estudado. 

Os experimentos para estudar a influência do pH na adsorção de Ra, figura 5.1.5.3, 

mostraram dois resultados distintos. 
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Em água destilada, não foi observada nenhuma variação com o aumento do pH, a 

adsorção situou-se em torno de 75%. No entanto, com a água do brejo, a remoção 

de Ra da coluna d'água aumenta com o aumento do pH, numa relação linear do 

tipo: % Absorvido=10,5 pH-20,3. Este efeito mostra que, no sistema estudado, 

água e sedimento da estação 1, a remoção de Ra com o aumento do pH está 

relacionado muito mais às características da água, do que às propriedades do 

sedimento. Um dos efeitos do aumento do pH é a hidrólise de metais, como Fe e Al. 

Estes elementos podem formar colóides que se agregam e precipitam carreando ou 

adsorvendo o Ra. A modelagem da água estação 1, utilizando o programa 

PHEEQC, as concentrações originais da água e trocando-se o valor dc pH para 6, 

confirma a formação de precipitado de Fe(OH)3. 

Portanto, a adsorção de rádio, pelo sedimento da estação 1, independe 

da força tônica da solução e do pH, sendo de cerca de 70%. No entanto, no sistema 

água da estação 1-sedimento, a cinética de adsorção é relativamente lenta, sendo a 

adsorção máxima cerca de 20% e dependente do pH. O aumento da remoção de 

Ra da coluna d'água, com o aumento do pH, pode ser causado pela 

cooprecipitação com hidróxidos: a especiação química indica a tendência da 

precipitação de hidróxido, na água da estação 1, com o aumento do pH. Portanto, 

nas condições existentes na estação 1, o Ra apresenta certa mobilidade e pode 

permanecer em solução até atingir uma frente de maior pH; neste momento, 

poderia ser cooprecipitado com hidratos de Fe. 

No intuito de investigar a causa da baixa percentagem de Ra adsorvido no 

sedimento, em água da estação 1, foram adicionados na água destilada, 

concentrações das espécies compatíveis com aquelas encontradas na água natural 

da estação. Destes modo, foram adicionados os principais íons maiores, EDTA, 

representando o carbono orgânico, elementos terras raras e Al, Fe e Mn. Nesta 

série de experiências foi ainda adicionado Eu-152, como representante dos ETRLs. 

Os resultados destes ensaios são apresentados na tabela 5.1.5.1. 

Os resultados mostraram que a competição entre os íons maiores pelos 

sítios de troca do sedimento, não são responsáveis peia baixa adsorção de Ra 

observada (amostra 3 e 4, tabela 5.1.5.1). Neste caso, tanto em pH 4,2, quanto em 
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pH 6,7, a adsorção permaneceu em torno de 70%. A adição de EDTA, simulando o 

carbono orgânico, foi responsável por supressão na adsorção. Cerca de 17 % do 

rádio inicial deixaram de ser adsorvidos (amostra 5). Os elementos que formam 

hidratos, Al e Fe não foram responsáveis pela manutenção de Ra em solução 

(amostra 6). Enquanto isso, em presença de grande parte dos íons e no pH da 

água natural, houve, com adição de EDTA, supressão de apenas 10% da absorção. 

Assim, nem a competição entre os íons pelos locais de troca do sedimento, nem a 

formação de hidratos puderam ser responsabilizados pela manutenção de Ra em 

solução. 

Tabela 5.1.5.1.Experiências de adsorção de rádio e európio em sedimento 

estação 1, tempo de contato 24 horas. 

Amostra Amostra 
(mg/L) 

PH % R a 
adsorvido 

% E u 
adsorvido 

1 água natural (abril 97) 4,2 12 94 

2 água natural (abril 97) 6,4 35 89 

3 
NaCI (720), Ba (0,090), Mg(39), S04(26), 
Ca (6)+Sr (0,3) 6,7 67 >99 

4 
NaCI (720), Ba (0,090), Mg(39), S04(26), 
Ca (6)+Sr (0,3) 4,2 70 99 

5 
NaCI (720), Ba (0,090), Mg(39), S04(26), 
Ca (6)+Sr (0,3)+EDTA(14) 6,1 53 76 

6 
Al(1,9)+Fe(0,46)+Mn(0,03)+EDTA (14) 4,1 70 92 

7 

NaCI (720), Ba (0,090), Mg(39), S04(26), 
Ca (6)+Sr (0,3) +EDTA(14) +AI(1,9) 
+Fe(0,46)+Mn(Q,G3)+Ce (0,1) 

4,2 60 94 

8 Água estação 1 Abril 97 (irradiada em uv 
durante 4 horas) 

4,1 61 96 
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A presença de compostos orgânicos ligados ao Ra em águas, não é 

comum, foi encontrada apenas uma citação de ocorrência na literatura (Iye90). 

Além disto, em baixos pHs, normalmente os complexos orgânicos têm baixa 

estabilidade, como pode ser constatado no teste com ETDA, que forma 

complexos estáveis com Ra (amostra 7). No entanto, a experiência na qual a 

água natural foi irradiada, em lâmpada ultravioleta, durante 4 horas, para 

destruição de substâncias orgânicas (amostra 8), apresentou aumento na adsorção 

de Ra de 12 (amostra 1) para 6 1 % , indicando que substâncias orgânicas, presentes 

na água, podem ser responsáveis pela manutenção de Ra na fase aquosa, nas 

condições existentes na estação 1. 

+ Portanto, é presumível que matéria orgânica mantenha o Ra em 

solução. Com o aumento do pH, há a diminuição da concentração de Ra na fase 

aquosa. Esta diminuição pode ser causada pela precipitação de hidratos de Fe, 

ligados aos compostos orgânicos contendo Ra, como citado por íyengar (Sye90). 

Elementos das Terras Raras 

A experiência para investigar a dinâmica de adsorção de ETRs, 

representados por Eu-152 e Ce-139, utilizando-se água e sedimento da estação 1, 

mostrou que a cinética de adsorção dos elementos era muito rápida, sendo que 

tanto o Ce quanto o Eu atingiram rapidamente o equilíbrio. Em 4 horas de contato, 

87% do Ce e 93% do Eu haviam sido adsorvidos; os teores dos radionuclídeos 

adsorvidos permaneceram constantes nos 10 dias que durou a experiência. 

Os coeficientes de partição entre água e sedimento, determinados por 

mistura do sedimento com a água da estação, foram para Eu 313, 202, 650, 650, 

380,180 e 10 5 ml/g para as estações 1,2, 3,4, 5, 6 e 7 respectivamente. 

Os experimentos para inferir a influência do pH na sorção de ETRs, 

utilizando-se como meio água destilada, em NaCI0 4 0,1 M, e água de brejo, figura 

5.1.5.4, mostraram resultados compatíveis: tanto em água destilada quanto em 

água natural do brejo (estação 1), há a tendência a diminuição da remoção da 

solução com o aumento do pH, efeito contrário ao esperado (Pip74). 
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Figura 5.1.5.4. Adsorção de Eu, em sedimento do brejo Buena, em função do pH. 

Este comportamento mostra que, no sistema estudado, a remoção de 

ETRs com o aumento do pH não está relacionado com as características da água, 

tal como precipitação de hidróxidos, e sim às características dos elementos e/ou 

sedimento. A diminuição poderia estar relacionada com a presença de substâncias 

húmicas, na água da estação, visto que o aumento do pH aumenta a estabilidade 

dos complexos orgânicos (Tak98). No entanto, como o mesmo efeito é observado 

em água destilada, livre de M.O., este efeito não está diretamente associado à M.O. 

na água. A diminuição poderia ser causada pela substância húmica, adsorvida ao 

sedimento, como relatado por Mohammad e colaboradores, que observaram 

diminuição no valor de coeficiente de sorção de Eu, no sistema caulinita-substância 

húmica, em pHs superiores a 6 (Moh98). 

A absorção de Eu tende a aumentar com o aumento da salinidade, 

conforme os resultados das experiências realizadas com água destilada e adição de 

NaCI. O aumento da adsorção associado ao aumento da força iônica poderia ser 

atribuído a diminuição do raio de hidratação, causado pela combinação dos íons de 



sal com a água, solvatação, o que aumentaria a eficácia das reações de troca 

iónica com o sedimento (Wal70). • 
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Figura 5.1.5.5. Adsorção de Eu em sedimento em função da concentração de 

cloreto de sódio, em pH=6,6. 

Portanto, há duas tendências observadas, que poderiam se contrapor: i) o 

aumento do pH, causando diminuição na remoção da coluna d'água; ii) o aumento 

da salinidade, causando aumento na remoção. No entanto, a faixa de variação de 

adsorção, causada por cada um destes efeitos, é pequena (s15%). 

Comparando-se os resultados da experiência de adsorção, reportados na 

tabela 5.1.5.1, observa-se que, na experiência 5, houve supressão na adsorção de 

aproximadamente 20%. Esta supressão está, muito provavelmente, relacionada á 

maior estabilidade de complexos ETRs com EDTA, em pHs mais elevados do que 

4. Nas outras experiências, não se observa desvios significativos de valores. 

+ Portanto pode-se afirmar que os ETRLs são altamente adsorvidos pelo 

sedimento, os coeficientes de partição são da ordem de 10 2 ml/g. Duas tendências 

antagônicas estão presentes ao longo do brejo: com o aumento da força iónica a 
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adsorção aumenta e diminui com o aumento do pH. A cooprecipitaçâo com 

hidróxidos parece não ser relevante para a remoção de HTRs da coluna d'água. O 

aumento da salinidade tende a aumentar a remoção da coluna d'água: se o íon está 

na forma livre, pelo aumento da eficiência da troca tônica com o sedimento; se o íon 

estiver ligado à colóides orgânicos, pela floculação. 

5.1.6 Migração de rádio e Quantificação da atividade total dos isótopos de 

rádio na água do brejo Buena. 

Migração de isótopos de Ra 

Visto que não varia com a evaporação, a precipitação ou a atividade 

biológica, a razão entre as concentrações de Ra-228 e de Ra-226 pode ser usada 

como traçador de mobilidade de Ra no brejo. À medida que os isótopos se afastam 

da fonte, a razão poderá variar, apenas, devido ao decaimento radioativo. As 

concentrações de isótopos de Ra, determinadas num outro brejo da região de 

Buena, localizado a cerca de 20 km do brejo Buena, apresentaram uma média 

(n=4) de Ra-226= 0,16±0,05 Bq/L e Ra-228= 0,21±0,11 Bq/L. Considerando-se 

estas concentrações como "background" da região, e subtraindo-se estes valores 

dos valores das concentrações médias de água, são determinadas as 

concentrações "reais" dos isótopos, em cada estação de amostragem. Pela divisão 

entre as concentrações são determinadas as razões entre os isótopos (tabela 

5.1.6.1). 

Conhecendo-se a razão inicial e a razão em cada estação, o tempo que o 

Ra levou para chegar à estação (T) pode ser estimado pela equação: 

Ra 228 ^ (Ra 228 N 

V Ra 226 
estação — 

V Ra 226 j 
início 

Ra 228 T 

e - A Ra 226 A 

ln2 
onde X é a constante de desintegração (X = — •). Considerando os valores das 

meias-vida do Ra-226 (Ti/2=1602 anos) e do Ra-228 (Ti/2=5,75 anos), pode-se 

assumir que à curto prazo a razão, entre os isótopos independe do decaimento do 
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Ra-226 e depende apenas do decaimento radioativo do Ra-228. Assumindo-se: i) a 

constância da razão entre os dois radionuclídeo, na fonte e; ii) uma única fonte de 

Ra para o brejo, na estação 1, é possível estimar o tempo que o elemento levou 

para atingir a estação, e, em decorrência, a sua velocidade de migração. Os 

resultados destas estimativas podem ser encontradas na tabela 5.1.6.1. 

Tabela 5.1.6:1. Tempo que o Ra liberado pela fonte leva para atingir cada 

estação de amostragem e velocidade de transporte do nuclídeo entre as 

estações. 

Estação Altitude 
(ra) 

Localização 
no brejo 

(m) 

Ra-228/Ra-226 
Tempo 

para 
atingir o 

local 
(anos) 

Velocidade 
média nos 

trechos 
m/anos 

1 7,5 0 7 - -
2 5,0 800 4,2 4,4 182 
3 1,5 1900 3,1 6,7 478 
4 1,0 3700 - - -
5 <1,0 4500 - - -
6 <1,0 4900 - - -
7 <1,0 5400 - - -

+ Assim, o Ra levaria cerca de 6,7 anos para percorrer 1900 metros; uma 

velocidade de migração lenta, velocidade de transporte, do ponto inicial até a 

estação 3, de 283 m/a. A partir deste ponto, os valores da razão estão muito 

próximos aos naturais da região, não podendo haver mais distinção. Como, a partir 

desta estação, o brejo alcança altitudes do nível do mar, é de supor que o fluxo 

d'água seja bem menor e a migração ocorra por difusão. 

Quantificação de rádio em água. 

Uma vez que as concentrações de rádio ao longo do brejo podem ser 

descritas pelas equações: 

Ra-228=1180e-°' 0 0 0 5 x e Ra-226=351 e°>0002* 

se estas funções forem integradas ao logo do brejo (5400 m), pode-se estimar a 

quantidade total do radionuclídeo na água. A área do brejo, 113000 m 2 , foi 
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Tabela 5.2.1.1. Composição granulométrica de sedimentos, nas estações de 

amostragem. 

Estação AREIA 
GROSSA 

(2-2,0 mm) 
% 

AREIA FINA 
(0,20-0,05 mm) 

% 

SILTE 
(0.05-0,002 mm) 

% 

ARGILA 
(<0,002 mm) 

% 

1 16 53 5 26 
2 61 21 12 6 
3 44 8 11 37 
4 59 33 2 6 
5 56 33 5 6 
6 77 18 1 4 
7 — — — 

Do ponto de vista de textura, há, basicamente,^dois grupos distintos: a) os 

de textura arenosa (teor de argila < 15%), composto pelas estações 2, 4, 5 e 6; 

b) os de textura média ou argilosa (15%<teor de argila <50%), composto peias 

3 Análises realizadas na Empresa Brasileira de Pesquisa. Agronômica (EMBRAPA) 

calculada pelo programa Idrísi, baseado no mapa da área (figura 3.2). Portanto, 

uma largura média de 21 metros pode ser adotada. A profundidade do brejo é muito 

variável, nos locais onde foi medida, variou entre 10 cm e 3 m (estação 5, influência 

antropogênica), No entanto, grosso modo, pode ser estimada em torno de 0,80 m. 

Neste caso a área da seção transversa seria 16,8 m 2 . Assim, na água do brejo 

teríamos: 3,7 10 7 Bq de Ra-228 e 1,9 10 7 Bq de Ra-226. 

• Na água do brejo a atividade total dos isótopos de Ra seria de cerca de 

40 MBq de Ra-228 e 20 MBq de Ra-226. 

5.2 SEDIMENTO 

5.2.1 Classificação dos sedimentos 

Os resultados das análises 3 químicas e mineralógicas dos sedimentos 

encontram-se nas tabelas 5.2.1.1, 5.2.1.2 e 5.2.1.3. 
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estações 1 e 3. O teor de argila em sedimentos pode estar associado à fatores 

tais como a posição topográfica, a acumulação por erosão e à maior ou menor 

mobilidade do corpo d'água, entre outros. A estação 1 está localizada numa 

altitude de cerca de 7,5 metros (figura 3.2), e recebe águas de drenagem de 

terreno circunvizinho, e o alto conteúdo de argila pode está associado á erosão 

deste terreno. A estação 3 está a uma altitude de aproximadamente 1,5 metros, 

já próximo ao nível do mar; visualmente, foi verificado que a velocidade da água, 

no local, é muito baixa. Há um canal de drenagem nas suas imediações, figura 

3.2) o que pode contribuir para a acumulação de material erodido. O seu alto 

conteúdo de argila pode estar associado ao acúmulo do material que segue o 

fluxo do brejo e do material erodido nas circunvizinhanças. A estação 2, não 

recebe diretamente águas de drenagem do terreno, está numa altitude de 5 

metros, a velocidade da água medida no local foi da ordem de 90 cm/s. Portanto, 

não é observado acúmulo de argila no local. A baixa altitude das outras estações 

de amostragem e o baixo fluxo não estimulariam o acúmulo de argilas nestas 

estações. 

Tabela 5.2.1.2.Resultados das análises químicas em sedimentos. 

Estação pH 
H 2 0 

pH 
K C I 

valor T 
cmol/kg 

Corgânico 

% 

S i0 2 

% 
A l 2 0 3 

% 
Fe 2 0 3 

% 
S0 4

2 * C O 3 2 * 
% 

1 4,60 3,90 5,50 0,42 11,0 8,80 1,00 0,0014 -
2 4,50 4,20 4,90 1,87 2,90 1,11 1,20 0,0100 2,71 
3 3,80 3,70 15,0 5,49 16,3 11,8 1,10 0,0080 6,28 
4 8,00 7,90 3,80 1,05 2,90 1,80 2,40 0,0234 4,05 
5 6,60 6,90 10,0 1,13 2,60 0,30 5,20 0,0146 1,63 
6 8,20 8,20 4,60 1,46 1,30 0,10 1,30 0,0214 9,30 
7 8,20 8,00 3,50 — 6,00 3,00 10,0 — — 

Em relação ao pH, os sedimentos podem ser classificados, segundo as 

tabelas convencionais para solo, em três faixas: sedimentos 1 ,2 , 3, acidez 

elevada; o sedimento 5, acidez fraca; e os 4, 6 e 7, alcalinos (Kee79). No 

sedimento 1, o baixo pH (4,6) pode estar relacionado ao tamponamento, devido a 

capacidade de troca dos argilos-minerais presentes; o teor de argila é 

suficientemente alto (26%) para tamponar o pH entre 4,2 e 5,0 (Ulr91). A estação 

3, que também possui teor de argila elevado (37%), possui pH (3,8) menor do 
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que o esperado pelo tamponamento (4,2-5,0). Contudo, o baixo pH pode ser 

causado pelo alto teor de matéria orgânica, já que em determinadas condições os 

ácidos húmicos podem rebaixar o pH (Pon72). Nas estações 4, 6 e 7, 

provavelmente há a predominância do tamponamento do sistema carbonato 

sobre o da argila e matéria orgânica (Ulr91). Os pHs das estações 2 e 5 são 

difíceis de explicar pelos critérios acima utilizados. 

A capacidade total de troca, CTC ou valor T, é reflexo, principalmente, 

do teor e do tipo de argila e do teor e do tipo de matéria orgânica, indiretamente 

inferido pelo teor de carbono orgânico (Tan93). Na estação 3, o alto valor de 

CTC é decorrente dos altos teores de M.O. e argila, bem como da presença de 

esmectita, argila de alta CTC. Os outros sedimentos (2, 4 e 6) apresentam CTC 

mais baixa, um reflexo do teor e do tipo de argila, caulinita, e do teor médio de 

carbono orgânico (1 a 3%). Embora a estação 1 possua teor elevado de argila 

(26%), a argila é de baixa CTC e o conteúdo de carbono orgânico é o mais baixo 

dentre os sedimentos analisados (0,42%), o que pode justificar sua baixa CTC. A 

estação 5 possui valor de CTC, 10 cmol/kg, difícil de ser explicado. 

Tabela 5.2.1.3. Identificação Mineralógica da Fração Argila. 

Estação Composição 

1 Caulinita 

2 Caulinita 

3 Caulinita (interstratificado de caulinita-esmectita rico 
em caulinita) 

4 Caulinita e akaganeida (hidróxido de ferro) 

5 Caulinita e feldspatos potássicos 

6 Caulinita 

7 
—-

A argila predominante na mineralogia do sedimento (tabela 5.2.1.3), a 

caulinita, é uma argila típica de ambiente altamente intemperizado, típica de clima 

tropical, dentre as argilas é a de mais baixa capacidade de troca. É o principal 

componente da fração argila da maioria dos solos brasileiros. 
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+ Assim, observa-se que o leito do brejo é bastante heterogêneo. Os 

sedimentos têm características diversas, variando da elevada à baixa acidez, da 

alta à baixa capacidade de troca e da alta à baixa concentração de matéria 

orgânica. A argila predominante nos sedimentos é caulinita, argila 1:1, argila de 

baixa capacidade de troca. Nestes sedimentos, a adsorção de metais, nos seus 

outros componentes, óxidos, matéria orgânica e carbonatos, pode ser mais 

relevante do que na argila. As condições existentes na estação 3 (maiores 

conteúdos de matéria orgânica e de argila, além da presença da esmectita) 

favorecem a maior capacidade de troca deste sedimento. Observando-se a 

topografia da região (figura 3.2), verifica-se que a estação 3 estaria a cerca de 1,5 

metros de altitude em relação ao nível do mar, e que recebe água de drenagem do 

terreno das imediações. É possível que, nesta estação, ocorra a retenção de 

grande parte de material sólido que circula no brejo, proveniente de altitudes mais 

elevadas. 

5.2.2. Concentração de nuclídeos no sedimento 

O conteúdo de tório no sedimento variou entre 7 e 1310 mg/kg (28 e 5332 

Bq/kg), o de urânio entre 1,4 e 115 mg/kg (17 e 1380 Bq/kg), o de Ra-226 entre 5 

e 861 Bq/kg, o de Ra-228 entre 19 e 5762 Bq/kg e o de Pb-210 entre 17 e 967 

Bq/kg. As concentrações de lantânio variaram entre 12 e 2085 mg/kg, as de cério 

entre 26 e 3159 mg/kg, as de praseodímio entre 7 e 609 mg/kg, as de neodimio 

entre 23 e 2330 mg/kg e as de samário entre 3 e 360 mg/kg. A distribuição das 

concentrações de terras raras e radionuciídeos em sedimento, apresentadas nas 

tabelas í.2.1 e I.2.2., anexo I, é do tipo log-normal, figura 5.2.2.1. Contudo, nas 

curvas de frequência, observa-se que o conjunto de dados não é bem 

representado por uma única reta e sim por 3 ou 4 retas. 

O teste estatístico das médias, seguindo a mesma metodologia 

anteriormente descrita, confirma que os dados estão distribuídos em conjuntos, 

conforme apresentado na tabela 5.2.2.1. 
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Figura 5.2.2.1. Curva de freqüência acumulada da concentração de Ra-228 em 

sedimento. 

Tabela 5.2.2.1. Médias, medianas e desvios geométricos das concentrações de 

nuclídeos em sedimento nas estações de amostragem . 

Estação 1=2= 
Média 

=3=6 
(desvio) 

4 
Média (desvio) 

5 
Média (desvio) 

Pb-210 
(Bq/kg) 

31 (1.5) 104 (1,2) 772 (1,3) 

La (mg/kg) 41 (1,8) 235 (1,3) 1088 (2,7) 
Ce (mg/kg) 81 (1,7) 453 (1,2) 1626 (2,8) 
Pr (mg/kg) 13 (2,0) 54 (1,3) 351 (2,3) 
Nd (mg/kg) 39 (1,6) 193 (1,2) 1132 (3,1) 
Sm (mg/kg) 7,9 (2,3) 29 (1,3) 200 (2,6) 

Estação 1 2=3=6 
Média (desvio) 

4 
Média (desvio) 

5 
Média (desvio) 

U (mg/kg) 6,9 3,0 (1,6) 9,9 (1,6) 93 (1,2) 
Estação 1=2 

Média (desvio) 
3=6 

Média (desvio) 
4 

Média (desvio) 
5 

Média(desvio) 
Th (mg/kg) 29 (1.2) 11 (1,3) 111 (1,3) 1143 (1,1) 
Estação 1 = 

Média 
2=3 

(desvio) 

4 
Média (desvio) 

5 
Média (desvio) 

6=7 
Média (desvio) 

Ra-226 
(Bq/kg) 

32 (1,4) 96 (1,5) 366 (3,8) 14 (2,2) 

Ra-228 
(Bq/kg) 

81 (1,3) 314 (1,4) 3687 (1,6) 46 (2,0) 

1 mg/kg Th=4,07 Bq/kg 1mg/kg U=12 Bq/kg 
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De um modo geral, baseado nas concentrações de nuclídeos, é possível dividir 

os sedimentos em três grupos: 

i) os sedimentos das estações 1, 2, 3, 6 e 7, que apresenta as menores 

concentrações de nuclídeos. 

ii) o sedimento da estação 5, onde são observadas as mais elevadas 

concentrações de todos os nuclídeos, um reflexo da deposição de 

partículas de minérios, que acompanham as águas de lavagens, utilizadas 

no processamento físico da areia monazítica 

iii) o sedimento da estação 4, apresentando concentrações elevadas, 

sugerindo ocorrência de minério no local ou o acúmulo de nuclídeos por 

adsorção. 

A análise de correlações entre as concentrações de radionuclídeos 

mostrou uma boa correlação entre os radionuclídeos das duas séries, Ce e La. 

Não foram observadas correlações diretas entre a concentração de Fe, assim 

como entre o conteúdo de matéria orgânica do sedimento, e qualquer dos 

nuclídeos de interesse. 

Tabela 5.2.2.2. Correlações entre as concentrações dos nuclídeos em amostras de 

sedimento. 

Radionuclídeo 
Correlação 

Nível de significância >95% 

Ra-226 
Ce(0.849); La(0,857); Ra-228 (0,992); U (0,927); Th (0,967); 

Ra-228 
Ce(0,871); La(0,880); Ra-226 (0,992); U (0,907); Th (0,957); 

U 

Ce(0,713); La(0,729); Ra-226 (0,927); Ra-228 (0,907); 
Th (0,983); 

Th 

Ce(0,762); La(0,774); Ra-226 (0,967); Ra-228 (0,957); 
U (0,983) 

4Assim, as concentrações observadas na estação 5 refletem a 

sedimentação de partículas, oriundas da separação hidrogravimétrica dos 
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Tabela 5.2.3.1. Distribuição de radionuclídeo na fração não residual do sedimento 

ao longo do brejo Buena. 

ESTAÇÃO DISTÂNCIA 

(m) 

RADIONUCLÍDEO 
% ESTAÇÃO DISTÂNCIA 

(m) 
Ra-226 Ra-228 Pb-210 Th U 

1 0 19 21 11 3,8 69 
2 800 51 41 25 7,9 8 
3 1900 41 37 59 2,8 24 
4 3700 5 5 6 0,8 2 
5 4500 4 2 2 0,03 0,4 
6 4900 24 29 — 0,20 13 

Na segunda e na terceira estações foram encontrados os maiores teores de Ra e 

Pb, na fração não residual do sedimento. Urânio tem seus maiores teores nas 

estações 1 e 3. e o tório, que como normalmente acontece, encontra-se em sua 

maior parte na fração residual, apresenta o maior teor na estação 2. 

Nas estações 4 e 5, a baixa concentração na fração não residual, se 

contrapondo a alta concentração existente no sedimento total, indica a ocorrência 

de minério refratário no brejo. Observando-se os valores das concentrações na 

fração não residual percebe-se que as concentrações mais elevadas de Ra e 

Pb-210 estão na estação 5 (figura 5.2.3.2). Estes altos valores indicam que, embora 

minerais pesados realizada na Usina da Praia. Na estação 4 parece haver uma 

ocorrência de monazita ou concentração de radionuclídeos e ETRLs no 

sedimento. Pr, Sm e Neodímio não apresentam correlação com La e Ce no 

sedimento. 

5.2.3. Distribuição dos isótopos de Ra, U, Th , Pb-210 e elementos das terras 

raras leves nas frações residual e não residual de sedimento ao longo do 

brejo. 

Os resultados das experiências de lixiviação do sedimento, com HCI 

0,5M, para determinação dos nucfídeos na fração não residual, são apresentados 

na tabela 5.2.3.1 e figuras 5.2.3.1 e 5.2.3.2. 



seja uma fração pequena da concentração total do material depositado, o processo 

de separação hidrogravimétrica dos metais pesados contribuiu com concentrações, 

relativamente altas, de radionuclídeos potencialmente móveis para o brejo. 

As concentrações de Ra são maiores na estação 2, do que nas demais 

estações, excetuando-se a estação 5. 

100 

0 800 1900 3700 4500 4900 

Distância ao longo do f luxo (m) 

Figura 5.2.3.1. Percentagem de radionuclídeos ligados à fração não residual em 

sedimentos ao longo do fluxo do brejo. 

| > 80 

0 800 1900 3700 4500 4900 

Distância ao longo do f luxo (m) 

Figura 5.2.3.2 Concentração de radionuclídeos na fração não residual de 

sedimento. 

A menor remoção do Ra da coluna d'água, na estação 1, e o aumento da 



remoção, com o aumento do pH, observada nos experimentos de laboratório, 

podem justificar as menores frações de Ra não residual ria estação 1, -20%, 

(pHH2o=4,2) em relação as estações 2 e 3, -40%, (pHH2o=5,9). 

Na estação 1 foi determinada a maior concentração de urânio na fração 

não residual (figura 5.2.3.3). A especiação na fase aquosa indicou o íon uranila, 

como forma química predominante de urânio, nesta estação e, portanto, 

potencialmente adsorvível. Nas demais estações, a presença de complexo com 

carbonato estabiliza o composto em solução. As concentrações de tório são 

mais elevadas na estação 1, o que mostra a sua grande reatividade com o 

sedimento. 

distância ao longo do fluxo (m) 

Figura 5.2.3.3. Concentração de Th e U na fração não residual de sedimento do 

brejo, ao longo do fluxo. 

As maiores concentrações de ETRLs são encontradas nas estações 1 e 3 

(tabela 5.2.3.2 e figura 5.2.3.4). A modelagem indicou a presença de íons livres 

na estação 1; os experimentos de laboratório mostraram a grande afinidade 

destes elementos pelo sedimento, com uma cinética rápida de adsorção. 

Portanto, o sedimento da estação 1 reflete estes fatores. 

O sedimento da estação 3 é o sedimento mais reativo dentre os 

sedimentos analisados, apresenta: o maior teor de argila (37%), alto teor de silte 



(11%), a presença de esmectita e o maior conteúdo de matéria orgânica (5,5%) 

e, portanto, a maior capacidade de troca (CTC=15, tabela 5.2.1.2). A maior 

quantidade de partículas finas, nesta estação, pode indicar que esta seja uma 

região de retenção de particulados. Há ainda, a possibilidade de floculação de 

coloides orgânicos, nesta região, que, combinado com a baixa mobilidade da água, 

propiciaria a formação de zona de material floculado e agregados. 

Tabela 5.3.2.2. Distribuição dos elementos das terras raras leves, na fração não 

residual de sedimento. 

ESTAÇÃO DISTÂNCIA 
ELEMENTO 

% 
(m) 

La Ce Pr Nd 

1 0 17 22 28 32 
2 800 6 9 2 6 
3 1900 49 86 54 98 
4 3700 2 4 1,5 2 
5 4500 11 21 11 20 
6 4900 5 6 0,3 3 

Figura 5.2.3.4. Concentração de ETRLs na fração não residual de sedimento. 
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A análise da fração não residual corrobora resultados da modelagem 

geoquímica e experimentos de laboratório. 

^ Portanto, observa-se que os maiores conteúdos de Ra, na fração não 

residual, estão presentes nas estações 2 e 3. O maior pH na água destas 

estações, favorecendo a maior remoção de Ra da coluna d'água, pode explicar 

as concentrações encontradas. A presença do complexo de carbonato de uranila 

na água, a partir da estação 2, pode explicar as menores concentrações de 

urânio nas frações não residuais de sedimento daquelas estações, em relação a 

estação 1. A presença dos íons livres de ETRLs, na estação 1 , pode explicar os 

altos teores encontrados na fração não residual deste sedimento. A estação 3, 

que têm o maior teor de ETRLs na fração não residual, é o sedimento mais 

reativo encontrado no brejo e pode ser um local de acúmulo de material erodido e 

floculado. Nas estações 4 e 5 observa-se presença de minério refratário. 

5.3 Typha 

5.3.1 Biomassa e produtividade 

A biomassa viva nas estações de amostragem (2, 3, 4 e 5) variou entre 

230 e 1180 gsecam" 2, tabela 1.3.1, anexo I. A análise de variância dos dados indica 

a não existência de diferença estatisticamente significante entre as biomassas; 

tanto entre os períodos, quanto entre as estações. A biomassa média estimada 

nos typhais é de cerca de 610 g s e cam" 2 . A produção primária aérea, calculada 

pelo método de Smailey, segundo o qual a produção é a soma dos incrementos 

positivos das biomassas (Fur94), levando-se em consideração o ano de 1996, 

variou entre 130 (estações 2) e 950 g s e cam" 2 ano" 1 (estação 4). Os valores da 

biomassa viva estão dentro da faixa de valores, observada para Typha, na lagoa 

de Guarapina (105 e 1600 g Sec am" 2 , Cou89), e . na laguna de Maricá 

(430 e 1082 gsecam" 2, Fur94) e é menor do que a estimada para a lagoa de 

Imboacica, 1500 g Sec arrf
2 (Jun91). Os valores da produção primária encontram-se 

dentro da faixa de valores observados mundialmente para o gênero Typha: 
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200-10000 gSecam" 2ano" 1. Os valores são, entretanto, inferiores a produção aérea 

estimada para a lagoa de Maricá (2000 g Secam" 2ano" 1) e para Guarapina 

(entre 700 e 3000 g s ec am" 2ano' 1). 

As relações entre as massas úmida, seca e cinza resultaram no conteúdo 

médio de 72 % de H2O e de 2,3 % de cinza nas folhas. A relação média da 

massaSeca/niassacinza e 13±4. 

^ Portanto, a lagoa apresenta produtividade, relativamente, baixa. 

Segundo Furtado, um dos parâmetros mais importantes para a produção primária 

é a altura da coluna d'água nos typhais (Fur94). Os valores de produção 

estimados no brejo Buena podem indicar sua menor profundidade em relação as 

lagoas citadas. Entre as estações 2 e 5, a área alagada é de aproximadamente 

518.000 m 2 . Portanto, grosso modo, estima-se uma massa total de 316 

toneladas de folha de Typha, massa seca, ou 24 toneladas de cinzas, no brejo. 

5.3.2 Concentração nas folhas 

As concentrações de nuclídeos em folha de Typha, tabelas 1.3.1. e tabelas I.3.2, 

anexo I, estão reportadas em massa seca, padronizada e definida como secagem a 

80°C, durante 24 horas em estufa (Vas99). As concentrações variaram entre 2 e 86 

Bq/kgseco, 9 e 117 Bq/kgseco, 0,2 e 15 Bq /kg s eco para o Ra-226, o Ra-228 e o Pb-

210, respectivamente. O conteúdo de urânio variou entre 1,0 e 39 ug/kg e o de tório 

entre 18 e 472 ug /kg. As concentrações de lantânio variaram entre 93 e 1124 ug /kg, 

de Ce entre 194 e 2232 ug /kg, de Pr entre 24 e 252 ug /kg, de Nd entre 73 e 776 

ug/kg e de Sm entre 33 e 185 ug /kg. As concentrações de todos os nuclídeos 

podiam ser representadas pela distribuição do tipo log-normal. Como exemplo é 

apresentada na figura 5.3.2.1. a curva de freqüência acumulada das concentrações 

de Ra-228. 

Através do teste das médias, a estação 2 foi identificada como aquela, 

cujas folhas de Typha apresentaram as maiores concentração de isótopos de Ra e 

a estação 4 como a de maiores concentrações de Th nas folhas. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as concentrações das 

folhas provenientes das demais estações amostradas. Não foram detectadas 

diferenças estatísticas significantes entre as médias das concentrações de Pb-210, 



de U, de La, de Ce, de Nd, de Pr e de Sm nas folhas oriundas das 4 estações de 

amostragem (tabela 5.3.2.1). ' 

99.8 

Figura 5.3.2.1 Freqüência acumulada da concentração de Ra-228 em folhas de 

Typha. 

Tabela 5.3.2.1 Distribuição das concentrações Ra, Th, U, Pb-210 e ETRLs em 

folhas de Typha . Valores reportados em massa seca de folha. 

Estação 2 
Média (desvio) 

3=4=5 
Média (desvio) 

Ra-226 (Bq/kg) 47 (2,4) 17 (3,1) 
Ra-228(Bq/kg) 85 (1,4) 23 (2,4) 

Estação 4 
Média (desvio) 

2=3=5 
Média (desvio) 

Th-232 ug/kg 305 (1,7) 54 (2,1) 
Estação 2=3=4=5 

média (desvio) 
Pb-210 
(Bq/kg) 

2,8 (4,4) 

La( ug/kg) 426 (2,0) 
Ce(ug/kg) 826 (2,0) 
Nd( ug/kg) 324 (2,0) 

Pr(ug/kg) 99 (1,9) 
Sm(ug/kg) 80 (1,7) 
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O resultado da análise estatística das comparações dos desvios e médias 

por estação, indica 3 conjuntos distintos de variáveis, que apresentam diferentes 

distribuições de concentração, nas estações de amostragem: 

i) as folhas que têm concentrações elevadas e diferenciadas das demais 

estações na estação 2: isótopos de Ra. 

ii) as que têm concentração elevada e diferenciada das demais estações na 

estação 4: Th 

üi) as que podem ser representadas por um valor único de concentração em 

todas estações: Pb-210, U, La, Ce, Nd, Pr e Sm. 

Os valores de concentração de ETRLs nas folhas de Typha são 

compatíveis com os valores encontrados por Ure e Bacon (Ure78) em plantas 

aquáticas (water lily ;Nuphar lutea), desenvolvidas em lagos e rios escoceses. Os 

valores de concentração de Ra-226 são similares àqueles encontrados em folhas 

de diferentes espécies de plantas aquáticas, por Twining, entre 9 e 70 Bq/kg s e Co 

(Twí89). Nos estudos de plantas crescidas em nos rejeitos de processamento 

químico do minério, "tailing", Kalin e Sharma encontraram concentrações em 

folha de Typha latifoüa entre 55 e 2000 Bq/kg de Pb-210 (Kal81), valores bem 

mais elevados do que aqueles encontrados neste trabalho. No entanto, este é um 

caso excepcional, dado à grande concentração de radionuclídeos nos rejeitos de 

processamento químico do minério. 

Os valores das concentrações ETRs e Ra-226 em folha de Typha são 

similares àqueles reportados em outras plantas aquáticas (Ure78;Twi89). Quando 

confrontados os valores de concentração encontrados em Typha com os valores 

encontrados em vegetais folhosos da região de Buena Th-232 (21-416 ug/kg), 

U-238 (24-490 ug/kg), Ra-226 (2-14 Bq/kg s e Co) e Ra-228 (13-63 Bq/kg s e Co) 

(Lau98), observa-se que as folhas de Typha não sobressaem, em relação ao 

vegetais folhosos terrestres analisadas, como concentradoras de Th e U. No 

entanto, as concentrações dos rádios nas folhas de Typha são mais elevadas do 

que as encontradas nas plantas terrestres. 

A análise estatística de correlações não identificou correlações diretas 

entre os valores de pH na água, ou no sedimento, e concentração de carbono 

orgânico na água, ou no sedimento, com os valores das concentrações de 



nuclídeos nas plantas. Foi observada a existência de correlação inversa entre a 

concentração de Ca e Mg na água e a concentração dos isótopos de Ra na 

planta (figura 5.3.2.2). O coeficiente de correlação da relação inversa foi de 0,73 

para Ra-226 e 0,55 para Ra-228. 

0 20 40 60 80 100 120 
Concentração de Ra-228 na planta (Bq/kg^) 

Figura 5.3.2.2. Correlação entre a concentração de Ra-228 na folha e a soma das 

concentrações de Ca e Mg na água. 

Assim, a concentração de Ra na planta aumenta quando a concentração 

de magnésio e cálcio na água diminui. Não foi encontrada correlação direta entre 

as concentrações dos outros nuclídeos e as concentrações de Ca e Mg na água. 

Portanto, as concentrações mais elevadas de Ra e as menores 

concentração de Ca e Mg, na água da estação 2, devem ser responsáveis pelas 

maiores concentrações de Ra nas folhas Typha encontradas naquela estação, 

em relação as estações 3, 4 e 5. O aumento da concentração de Ra na planta, 

com a diminuição da concentração de Ca e Mg na água, pode ser explicado pela 

competição entre os íons pelos sítios de troca na planta. Este efeito, também 

observado por Huebert e Gorham, foi atribuído por Gillet e Lefebre à atuação da 

parede celular como trocador iônico. Competindo pelos sítios de troca iônica, na 

parede celular, o cálcio desloca facilmente cátions, como K. Além de competir 

com cátions divalentes, como Mg e outros micronutrientes, pelos sítios de troca, 
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na lamela média e/ou na membrana plasmática (Hue83). 

A análise de correlações não indiciou nenhum fator que pudesse ser 

responsabilizado pelas concentrações mais elevadas de Th nas folhas da 

estação 4, em relação às demais. 

Numa primeira aproximação, pode-se calcular a atividade total de Ra 

presente nas folhas do typhal: a área alagada da estação 2 é de 

aproximadamente, 64.000 m 2 , o que corresponde à uma massa de folhas de 

aproximadamente 39 toneladas. Portanto, aí estariam 1,8 M B q 4 de Ra-226 e 

3,3 MBq de Ra-228. Nas demais regiões do brejo, numa massa total de 277 

toneladas de folhas, massa seca teria 4,7 MBq de Ra-226 e 6,4 MBq de Ra-228, 

dando um total estimado de 6,5 MBq de Ra-226 e 9,7 MBq de Ra-228, em 316 

toneladas de folhas secas, ou em 24 toneladas de cinzas de folhas. 

Na água do brejo, a atividade total estimada dos isótopos de Ra é da 

ordem de 40 MBq de Ra-228 e 20 MBq de Ra-226. Portanto, supondo-se que 

houvesse necessidade de descontaminação deste corpo d'água, a coleta de 

folhas de Typha eliminaria aproximadamente 5 MBq de Ra-226 e 10 MBq de 

Ra-228. Ou seja, cerca de 20% da concentração total dos rádios seriam retirados 

de circulação; no entanto, seriam gerados cerca de 300 toneladas de rejeito de 

folha seca ou 24 toneladas de cinza. 

^ Portanto, a Typha não sobressai como concentradora de nuclídeos, 

nem em relação às plantas aquáticas, nem em relação as plantas terrestres no 

que diz respeito a U e Th. No entanto, as concentrações dos isótopos de Ra 

foram mais elevadas do que as dos vegetais folhosos analisados. A coleta das 

folhas retiraria cerca de 20% da concentração total de Ra do brejo e produziria 

cerca de 24 toneladas de cinzas, como rejeito. 

5.3.3. Razões de Concentração e Bioacumulação. 

Não foram observadas correlações diretas entre as concentrações dos 

radionuclídeos no sedimento, ou mesmo na água, com as concentrações dos 

radionuclídeos na planta. Os valores mínimos e máximos das razões de 
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concentração, RC, definida como a razão entre as concentrações do nuclídeo na 

planta (massa seca) e no sedimento (IUR89), bem com, os de bioacumulação, 

definida como a razão entre as concentrações do nuclídeo na planta e na água, 

são apresentados na tabela 5.3.3.1 

Tabela 5.3.3.1. Razão de concentração folha/sedimento e bioacumulação 

folha/ água em folha de Typha. 

Nuclídeo Razão de concentração 
Folha-sedi mento 

Bioacumulação 
Folha-água 

Ra-226 0,02-3,10 11-398 
Ra-228 0,001-1,42 8-390 
Pb-210 0,0003-0,52 10-1080 

U 0,005-0,04 134-6000 
Th 0,000001-0,002 3-204 
La 0,0001-0,03 6-37460 
Ce 0,0002-0,02 7-24800 
Nd 0,0001-0,02 7-6117 
Pr 0,0001-0,02 7-12615 
Sm 0,0004-0,02 2-2992 

Comparando-se as medianas das razões de concentração, da ordem de 

10*4 para Th, 10' 3 para os ETRLs, 10" 2 para Pb e U e 10"1 para os rádios, com 

aquelas determinadas para RC planta-solo em vegetais de Buena (10"4 para Th, 

10" 3 para U e 10' 2 para Ra) (Lau98), observa-se que para a Typha os valores 

são uma ordem de grandeza mais elevados, excetuando o Th. O mesmo é 

observado quando são confrontados os valores de RC planta-solo observados 

em Poços de Caldas, 10*5 para T h , 10" 4 para ETRs, 10' 2 para Ra-226 e 

10*3 para Ra-228 (Lin89). 

A baixa taxa de translação de Ca (Hue83), de Ra e de Pb (Kal81) foi 

observada em investigações em macrófitas aquáticas. Portanto, grande parte do 

Ra e do Pb incorporados às folhas, são oriundos da absorção foliar; a absorção 

foliar deve ser a via principal de absorção, também para os outros nuclídeos. Por 

outro lado, a absorção foliar poderia se dar através da água, ou através de 

material particulado, agregado à planta por deposição atmosférica (Cer87). A 

4 M(mega)Bq=106Bq 



90 

quantificação da absorção via adesão de solo está fora do escopo deste trabalho. 

No entanto, é de se supor que elementos na fase aquosa tendem a estar mais 

disponíveis para a planta, do que aqueles que se encontram agregados à fase 

sólida. 

O resultado da experiência de sorção de Ra por folha de Typha, por 

imersão de folhas em solução aquosa, contendo Ba-133 (Ra), revelou que, após 

um período de 8 dias, cerca de 50% do Ba original tinha sido sorvido pelas folhas 

(bioacumuIação=12). A mesma experiência, repetida numa solução com 1000 

mg/L de NaCI, resultou em cerca de 22 Bq de Eu-152 e de 22 Bq de Ra-228 

sorvidos, correspondendo à retenção de 43% de Eu e de 69% de Ra-228, por 

15 g da folha verde. A estimativa da bioacumulação daria cerca de RC=5 para Eu 

e de 15 para Ra. Portanto, a folha de Typha absorve eficazmente nuclídeos. 

+ Portanto, a absorção de nuclídeos por folha parece ser mais eficaz do 

que por raiz. Efetivamente, a experiência de laboratório mostra a existência de 

absorção passiva. A correlação inversa, encontrada entre as concentrações de 

Ra na folhas e a soma das concentrações de Ca e Mg, na água, indica a 

existência de competição entre os íons pelos sítios de troca da folha. 

5.3.4. Decomposição da biomassa 

A experiência de decomposição de folhas de Typha, com o material 

confinado, figura 5.3.4.1, resultou em uma perda de cerca de 70% de biomassa 

em seis meses. A estimativa da taxa de decomposição, segundo o modelo 

exponencial, é de 0,0072 d - 1 , uma vez que a variação da biomassa durante a 

decomposição pode ser descrita pela equação: 

%biomassa==98,01e"° , 0072 t, onde t=tempo em dias 

Com esta taxa, 50% do material é decomposto em 93 dias. Em um ano, 

restaria cerca de 7% de material remanescente da decomposição. Levando-se 

em consideração as produções anuais estimadas, restaria no sistema entre 7 e 

53 g.m*2. ano"1 de detritos não completamente degradados. A taxa de 

decomposição é mais elevada do que as observadas nas lagoas de Maricá 

(0,002-0,006d'1) (Cou89) e Guarapina (0,004-0,006 d"1) (Jun91), indicando que a 

mineralização do material, no brejo Buena, é mais rápida do que nas demais 



lagoas. A produção primária, relativamente baixa, aliada à alta taxa de 

decomposição, pode ser responsável pela baixa concentração de carbono 

orgânico (entre 0,2 e 6,0 %), observada no sedimento do brejo, quando 

comparada às outras lagoas da região norte fluminense (entre 8 e 29 % de 

carbono orgânico na laguna de Maricá e entre 8 e14 % na lagoa de Guarapina) 

(Cou89;Jun91). 

0 -f " M ] r ' ' — i ^ — • — r — - — â 1 
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T e m p o de decompos ição (dias) 

Figura 5.3.4.1. Variação da biomassa de folhas de Typha durante a 

decomposição. 

Em 180 dias, foram perdidos 99,6% do K, 76% do Na e 5 1 % do magnésio, 

tabela 5.3.4.1 e figura.5.3.4.2. 

No entanto, em relação ao cálcio houve um enriquecimento da quantidade 

total de cerca de 3 vezes (de 50 mg para 128 mg), significando um aumento na 

concentração de um fator de 7. 

A lixiviação rápida do potássio e do sódio está de acordo com o 

comportamento descrito na literatura, atribuído às suas funções na célula 

(Cou89). Perdas do Mg durante a decomposição, já foram observadas em vários 

estudos (Sha82;Cou89). O comportamento do Ca é particularmente interessante, 

pois, o aumento só foi observado por Kulshreshtha e Gopal, que o atribuíram à 

contaminação do detrito por organismos aquáticos ou silt (Kul82). 



Tabela 5.3.4.1. Concentração de macronutrientes no material detrítico de Typha, 

durante a decomposição. 

tempo massa Ca Mg Na K 
(dias) (g) mg/g mg/g mg/g mg/g 

0 10 5,04 3,30 11,54 8,00 

10 8,8±0,2 4,88 1,76 6,55 0,23 

30 8,6±0,4 5,57 2,10 7,81 0,43 

90 5,6±0,5 22,47 2,13 6,57 0,61 

120 3,5±0,7 37,91 2,26 6,30 0,87 

180 4±3 32,12 4,01 6,81 0,03 

OBS: 1mg/kg de Th=4,07 Bq/kg Th-232; 1 mg/kg de U= 12 Bq/kg U-238 

40 

0 50 100 150 200 

Período de decomposição (dias) 

Figura.5.3.4.2. Teores remanescentes de macronutrientes em detrito de folha de 

Typha. 

Em relação aos radionuclídeos, observou-se a concentração de todos, no 

material remanescente da Typha, tabela 5.3.4.2 e figura 5.3.4.2. O acúmulo de 

Ra-226 resultou numa atividade total final, aproximadamente, 7 vezes superior à 

inicial. Enquanto, a atividade total de Pb-210, foi 5 vezes e a de Ra-228 pelo 

menos 3 vezes superior à atividade inicial total. As atividades totais do Th e do U 



são cerca de 2 vezes superiores às atividades iniciais destes radionuclídeos. 

i 

Tabela 5.3.4.2. Concentração de radionuclídeos no material detrítico de Typha, 

durante a decomposição. 

tempo 
(dias) 

massa 

(g) 

Ra-226 
Bq/g 

Ra-228 
Bq/g 

Pb-210 
Bq/g 

u 
Bq/g 

Th 
Bq/g 

0 10 0,027+0,002 <0,014 0,005+0,001 0,009+0,001 0,009+0,003 

10 8,8±0,2 0,043±0,003 <0,013 0,040+0,003 0,002+0,001 0,0010+0,00 
05 

30 8,6±0,4 0,03+0,005 0,035+0,005 0,040+0,004 0,005+0,001 0,00810,002 

90 5,6±0,5 0,33+0,02 0,09+0,04 0,123+0,007 0,014+0,003 0,006+0,002 

120 3,5±0,7 0,52+0,03 0,15+0,06 0,072+0,007 0,010+0,005 0,004+0,001 

180 4±3 0,037+0,001 0,046+0,004 

P e r í o d o d e d e c o m p o s i ç ã o (d ias ) 

Figura 5.3.4.3. Teores remanescentes de radionuclídeos em detritos de folha de 

Typha. 

Comparando-se a concentração de Ra-226 com a de cálcio, durante a 

decomposição, observa-se uma correlação linear, coeficiente de correlação 



r=0,89, indicando que o processo, responsável pela acumulação dos dois 

nuclídeos, deve ser o mesmo. Portanto, o aumento na conbentração de Ca não 

pode ser atribuído à contaminação. A capacidade de remoção de Ra por detritos 

de Typha, investigada em experimento de laboratório, é elevada. Quase todo o 

Ra adicionado, 12 Bq, foi retido (11,9 Bq), significando retenção de 

aproximadamente 100% (Kd da ordem de 10 5 mL/g). Portanto, por analogia o 

detrito é capaz de adsorver também o Ca, o que explica o aumento da 

quantidade do elemento no detrito, durante a decomposição. 

Os elementos das terras raras leves apresentaram um brusco decréscimo 

da concentração durante os primeiros dias, seguido de um aumento e 

subseqüente, decréscimo suave figura 5.4.3.3 e tabela 5.4.3.2. Assim, 98% de 

todos os elementos foram perdidos em 120 dias. 

Tabela 5.4.3.2. Concentração de terras raras remanescentes em detrito de folhas 

de Typha. 

Tempo de La Ce Pr Nd Sm 
decomposição pg/kg ug/kg pg/kg ug/kg yg/kg 

(dias) 
0 457 903 111 394 66 
10 52 111 12 46 8,5 
30 346 694 82 300 52 
90 268 553 67 240 46 
120 2,5 5,0 0,5 2,0 6,8 

0 50 100 150 
período de decomposição (dias) 

Figura 5.3.4.4. Teores remanescentes de ETRLs em detritos de Typha. 
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Deste modo, Ra, Th e U seriam aqueles que permaneceriam no detrito 

por mais tempo, retornando a coluna d'água após a decomposição quase total do 

material, ou permanecendo no sedimento no material humificado. Infelizmente, os 

resultados não permitem a quantificação do tempo de retenção nos detritos. O 

Pb, aparentemente, começaria a ser liberado após 120 dias. O Ra, seguindo o 

comportamento do Ca, poderia iniciar o retorno à coluna d'água após 180 dias. 

Assim foi observado que o sedimento do brejo Buena não apresenta 

concentrações particularmente altas de matéria orgânica; o detrito tem constante 

de decomposição relativamente alta, o que significa que a maior parte da matéria 

orgânica retorna a coluna d'água. O resíduo de decomposição da folha acumula 

Ca, Ra, U e Th até pelo menos 4 meses após o início de sua decomposição. 

Após este período os nuclídeos ou podem retornar a coluna d'água, junto com a 

matéria orgânica, a planta então funcionaria como reservatório temporário para 

os radionuclídeos, aumentando seus tempos de retenção no brejo, ou os 

nuclídeos podem permanecer ligados à parte mineralizada ou humificada do 

detrito. 

5.3.5. Estudos de sorção e dessorção em resíduos e na folha. 

Foram realizadas experiências para identificar as ligações entre o Ra e a 

folha verde e o Ra e o resíduo de decomposição da folha. Nestas experiências 

foram utilizadas soluções lixiviantes de diferentes características, segundo o 

procedimento proposto por Tessier (Tes79): alta força iônica (MgCb); mudança 

de pH (acetato de sódio) ; redutora (hidroxüamina); oxidante (peróxido de 

hidrogênio). Os resultados das lixiviações seqüenciais são apresentados na 

figura 5.3.5.1. 

Inicialmente, visando remover o Ra fracamente ligado à folha, foi feita 

lixiviação da folha picotada, anteriormente contaminada, durante 1 minuto, com 

EDTA (0,01 N), como descrito por Williams (WÍI90). A solução resultante foi 

analisada por espectrometria gama. O processo removeu menos do que 6% da 

atividade de Ra incorporada ao material. A análise deste resultado sugere que 

ligações mais fortes do que as superficiais com a parede celular estão envolvidas 

na retenção do nuciídeo pela folha. 
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Figura 5.3.5.1. Lixiviação seqüencial do Ra, contido em folhas e no detrito de 

Typha. 

Na folha verde, cerca de 40% do Ba (Ra) foi lixiviado com MgCb, 20% 

sofreu influência da mudança de pH, 7% sofreu influência da redução e 9% da 

oxidação. No entanto, cerca de 13% do Ra inicial permaneceu retido no resíduo, 

fortemente ligado às fibras da folha. Este resultado demonstra que cerca de 

metade do nuclídeo está retido na folha por processo de troca iônica, o que 

corrobora o resultado da avaliação estatística que encontrou correlação inversa 

entre a concentração de Ra na folha e a soma das concentrações de Ca e Mg na 

água, indicando competição entre os íons pelos sítios de troca iônica. No entanto, 

outros tipos de ligações também estão envolvidos. Parte do nuclídeo está tão 

fortemente retido, que mesmo após todas as lixiviações 13%, do nuclídeo 

incorporado continuavam agregados às fibras da planta. Ao fim do experimento, 

restava da planta um material branco, fibroso. 

No detrito, oriundo da decomposição da folha, a fração liberada por troca 

iônica, 17%, é menor do que a liberada pela folha, indicando que outros tipos de 

ligações se estabeleceram entre o Ra e o material. A fração liberada por 

mudança de pH (45%) pode estar ligada a carbonatos, formados durante a 

decomposição da matéria orgânica. Cerca de 7 1 % do resíduo é composto por 
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matéria orgânica; a análise seqüencial indicou que 29 % do Ra, estariam ligados 

nesta fração do detrito, sendo potencialmente liberados durante a sua 

decomposição. Cerca de 9% do Ra, que não puderam ser detectados, estavam 

ou ligados à fração que sofre influência da redução, por exemplo óxidos de Fe e 

Mn, ou permaneceram no resíduo. 

^ O processo de incorporação de nuciídeos pela planta é parcialmente 

reversível. A liberação de nuciídeos pode depender das condições físico-

químicas do meio: o aumento da força iónica da água, como por exemplo através 

da entrada de água do mar no brejo, pode causar alguma liberação de Ra pela 

planta viva e, em menor proporção, pelo resíduo. A diminuição do pH leva à 

liberação de parte do Ra retido na folha e de grande parte do retido no detrito. 

A decomposição total da matéria orgânica residual liberaria até 30% do Ra 

retido no detrito de planta. Este resultado sugere que nem todo o Ra retido no 

resíduo volta à coluna d'água; grande parte pode permanecer com a fração 

mineralizada do resíduo. 

Capacidade de adsorção em detrito de Typha e em sedimento do brejo. 

O resultado do teste para estimar a capacidade de adsorção do detrito da 

Typha mostrou que 28% de Ba-133 (17 mg de Ba + + ) , foram adsorvidos em 

0,05 g do resíduo; portanto, a capacidade de adsorção do detrito é de cerca de 

340 mg de Ba/g, correspondendo a 4,95 meq/gdetrito. 

No sedimento, cerca de 17% do total de Ba adicionado (60 mg), 

correspondendo a 10 mg, foi adsorvido em 1 g do material; portanto, a 

capacidade de adsorção é de 0,146 meq/g s ed¡mento. 

Assim, a capacidade de adsorção do resíduo de Typha é 34 vezes 

superior à do sedimento. Portanto, apenas 3% deste resíduo presente no 

sedimento seria responsável pela elevação da capacidade de troca do sedimento 

para 15 meq/g. 
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5.4. Água Subterrânea 

Em dezembro de 1997, foi localizada uma vala, aberta por agricultores 

locais, que se estende até a cabeceira do brejo. Após a limpeza desta vala, foram 

encontradas águas insurgentes de baixo pH. As águas dos quatro minadouros 

localizados foram coletadas. Simultaneamente, foram coletadas águas dos poços 

artezianos de casas de moradores, próximas à vala. Os pontos de amostragem 

foram georeferenciados, por GPS, e localizados no mapa da área (figura 5.4.1 e 

figura 5.4.2). 

Figura 5.4.1. Fonte de água insurgente localizada na cabeceira do brejo Buena 

(is) . ; > : V , / . / ; ' ^ ' . . . . v i l 

Os resultados das análises destas águas são apresentados nas tabelas 

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4. 
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Tabela 5.4.1. Concentração de La, Ce, Pr e Nd em água subterrânea na cabeceira 

do brejo Buena. 

LOCAL DE DATA La Ce Pr Nd 
COLETA ug/L ug/L pg/L ug/L 

IS1 Dez-97 51,61 115,40 15,25 59,03 
1S2 Dez-97 52,33 118,60 16,23 67,66 
IS3 Dez-97 52,65 118,50 15,09 62,48 
IS4 Dez-97 45,70 101,60 13,00 52,73 

Poço 1 Dez-97 30,74 66,49 8,20 29,36 
Poço 2 Dez-97 8,67 14,75 1,72 7,07 
Poço 3 Dez-97 0,12 0,27 0,03 0,41 

Tabela 5.4.2.Concentração de Th, U isótopos de Ra e Pb-210 em água subterrânea 

e insurgente, na cabeceira do brejo Buena. 

LOCAL DE DATA Th U Ra226 Ra228 Pb210 
COLETA ug/L ug/L Bq/L Bq/L Bq/L 

IS1 Dez-97 0,22 3,72 0,43 1,81 0,041 
IS2 Dez-97 0,15 2,79 0,49 1,68 0,035 
IS3 Dez-97 0,09 2,44 0,52 2,18 0,035 
1S4 Dez-97 0,22 1,79 0,53 2,50 0,015 

Poço 1 Dez-97 0,05 0,73 0,58 3,17 0,047 
Poço 2 Dez-97 0,05 <0,01 0,56 1,83 0,035 
Poço 3 Dez-97 <0,04 0,07 0,17 0,38 0,013 

Tabela 5.4.3.Concentração dos íons maiores em água subterrânea e insurgente, na 

cabeceira do brejo Buena. 

LOCAL DE DATA Na Mg K Ca Ba Cl N 0 3 " S 0 4

2 " 
COLETA mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

IS1 Dez-97 564 64,18 22,5 10,8 0,12 962 3,14 78,26 
IS2 Dez-97 229 71,36 23,5 12,7 0,12 327 1,09 20,43 
IS3 Dez-97 240 71,19 23,2 13,3 0,12 416 0,79 32,95 
IS4 Dez-97 400 74,65 25,0 13,0 0,12 655 2,17 7,13 

Poço 1 Dez-97 528 60,50 19,2 11,6 0,10 744 5,99 6,26 
Poço 2 Dez-97 456 33,91 27,7 15,9 0,11 466 4,26 7,65 
Poço 3 Dez-97 501 39,43 23,8 9,6 0,08 337 7,06 5,47 

Com o objetivo de verificar a similaridade das águas coletadas, foi feita 

análise estatística classíficatória, análise de aglomerados "cluster analysis" 

(Mas83), utilizando-se o pacote estatístico SPSS. O resultado da análise é 

apresentado na figura 5.4.3. 



Tabela. 5.4.4. Concentração de Fe e Mn, valores de pH e condutividade em água 

de poço e água insurgente, na cabeceira do brejo Buena. 

LOCAL 
DE 

COLETA 

DATA Al 
mg/L 

Si 
mg/L 

Mn 
mg/L 

Fe 
mg/L 

PH Condutividade 
mS 

IS1 Dez/97 4,76 2,25 0,06 0,26 3,70 4,01 
IS2 Dez/97 5,47 2,38 0,08 0,24 3,70 4,37 
IS3 Dez/97 5,28 2,48 0,09 0,38 3,74 4,53 
IS4 Dez/97 4,85 2,47 0,08 0,23 3,80 4,16 

Poço 1 Dez/97 3,16 1,92 0,06 0,31 3,78 4,11 
Poço 2 Dez/97 0,26 0,50 0,04 0,10 4,66 2,24 
Poço 3 Dez/97 0,06 1,55 0,03 0,13 6,79 1,70 

Figura 5.4.2. Pontos de amostragem das águas de insurgência (IS) e dos poços 

artezianos (P), na cabeceira do brejo Buena. 



Rescaled Distance Cluster Combine i 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num + + + + + + 

IS 2 2 -+ + 
IS 3 3 -+ + + 
IS 4 4 + + + 
IS 1 1 + + I 

Poço 1 7 + I 
Poço 2 5 + + 
Poço 3 6 + 

Figura 5.4.3. Dendograma mostrando a classificação de água de insurgência e 

poços artezianos. 

No dendograma pode-se observar a formação de dois grupos: o grupo das 

águas insurgentes IS2 e IS3, IS1 e IS4 e do poço 1, que têm características 

similares e o grupo das águas dos Poços 2 e 3, que têm alguma similaridade 

entre si, mas são diferentes das águas do primeiro grupo. 

As amostras que compõem o grupo 1 têm concentrações relativamente 

alta de cloretos (faixa de valores 327-962 mg/L), superiores ao encontrado na 

estação 1,277 mg/L, na mesma data de coleta, dezembro de 1997. O cloreto, que 

é considerado conservativo por não participar dos processos biogeoquímicos, é, 

geralmente, utilizado como traçador em estudos de misturas de águas (Car94). A 

comparação entre a média das concentrações das águas insurgentes e do poço 

1, e a concentração da água da estação 1, indica que, até chegar ao início do 

brejo, a água insurgente sofreu diluição de cerca de 2 vezes. Esta diluição pode 

ser atribuída às águas de drenagem, uma vez que em dezembro de 1997 o 

índice pluviométrico foi particularmente alto para a região (140 mm). Os 

elementos passíveis de processos de adsorção na fase sólida, como os ETRLs, o 

Th, os rádios e o U, encontram-se na água subterrânea, respectivamente, 4, >4, 

2 e 6 vezes mais concentrados do que na água do brejo. 

Em experimentos de laboratório foi observado o aumento da lixiviação de 

Ra da monazita, com o aumento das concentrações de sais. O aumento também 

foi observado em baixos pHs (menores que 4) (Ben84). Portanto, o baixo pH das 
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águas subterrâneas e a relativamente elevada concentrações de sais podem ser 

responsáveis pela lixiviação de elementos da monazita, e em conseqüência pelas 

concentrações encontradas nestas águas. 

Por sua vez, águas salinas enriquecidas em Ra, Rn, Ba, N e P, têm sido 

encontradas em alguns aqüíferos costeiros; dentre outros, o enriquecimento de 

nuclídeos na água subterrânea irá depender de fatores tais como tipo de rocha, 

composição da água subterrânea, característica do movimento da água, 

temperatura e tempo de contato. Em relação ao Ra, a interação da água do mar 

com a rocha aqüífera, o libera pelo mesmo mecanismo observado em estuários 

(Moo98). 

4- Água subterrânea, de salinidade relativamente alta, 14%o, baixo 

pH~3,7, e concentrações elevadas de Ra-228 -2 -3 Bq/L e de Ra-226 ~0,6 Bq/L, 

insurge na cabeceira do brejo Buena. As concentrações de Ra e ETRLs, 

substanciadas por informações de lixiviação da monazita em baixo pH e em 

soluções salinas, encontradas na literatura, sugerem a lixiviação da monazita 

como origem dos nuclídeos. 

5.5. Águas de superfície- brejo Largo 

Com o objetivo de verificar a insurgência de águas subterrâneas 

enriquecidas em rádio, em outros brejos na região de Buena, foi realizada coleta 

de águas superficiais no brejo Largo, paralelo ao brejo Buena, figura 5.5.1. Os 

resultados das análises são apresentadadas na tabela 5.5.1. 

Observando-se os valores de concentração de Ra, ETRLs e pH e a 

distribuição de concentração no brejo, figura 5.5.1, similar à do brejo Buena, 

pode-se inferir que águas subterrâneas de baixo pH e concentrações 

relativamente altas de Ra, também, insurgem no brejo Largo e podem insurgir 

em outros locais na região de Buena. 
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Tabela 5.5.1. Resultados das análises de isótopos de rádio e de elementos das 

terras raras leves, das águas de superfície do brejo Largo. 

Estação 
Coordenadas 
geográficas 

Leste Norte 
(m) (m) 

La 
Mg/L 

Ce 
M9/L 

Pr 
Mg/L 

Nd 
Mg/L 

Sm 
M9/L 

Ra226 
Bq/L 

Ra228 
Bq/L 

PH 

Ponto 
A 

286944 7634930 1,97 2,67 0,17 0,75 0,21 0,18 0,53 4,0 

Ponto 
B 

287303 7635248 22,89 43,12 5,68 20,52 4,02 0,54 1,33 3,7 

Ponto 
C 

287856 7634960 31,95 61,23 7,17 24,5 5,07 0,63 1,40 3,7 

Ponto 
D 

290379 7634007 0,22 0,44 0,06 0,43 0,18 0,12 0,18 5,6 

Ponto 
E 

293141 7633226 0,17 0,35 0,04 0,59 0,20 0,06 <0,05 6,9 



Figura 5.5.1.Mapa geográfico da região de estudo, contendo a distribuições dos 
valores de concentração de Ra-228 (Bq/L) nos brejos Buena e Largo. 
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CONCLUSÕES 

1. Água subterrânea, de salinidade relativamente aita, baixo pH e concentrações 

elevadas de Ra-228 e de Ra-226, insurge na região c|e Buena. As 

concentrações de Ra e ETRLs sugerem a lixiviação da monazita como 

origem dos nuclídeos. 

2. A água do brejo Buena é basicamente composta por água subterrânea, 

contendo radionuclídeos e elementos das terras raras, e por água de origem 

marinha. As principais fontes de alimentação destas águas encontram-se em 

poios extremos. 

3. Não há evidências dè impacto na água do brejo Buena causado nem pelo 

processamento físico da monazita, nem por rejeitos depositados no local. As 

altas concentrações de Ra observadas nas águas do brejo decorrem da 

insurgência de água subterrânea. 

4. O leito do brejo é bastante heterogêneo. Os sedimentos têm características 

diversas, variando da baixa a elevada acidez, da alta à baixa capacidade de 

troca e da alta à baixa concentração de matéria orgânica. Há mineral e 

material proveniente do processamento físico da areia monazítica. Há locai 

de acúmulo de material floculado e erodido. 

5. A usina de processamento físico contribuiu, através do lançamento das águas 

de lavagens dos minerais pesados, cujas partículas foram sedimentadas, 

para o aumento das concentrações de radionuclídeos encontradas no 

sedimento do brejo. O teste de lixiviação mostrou que estes nuclídeos podem 

vir a ser mobilizados para a água por mudanças nas condições físico-

químicas do meio. 

6. A velocidade de transporte dos isótopos de Ra no brejo é baixa. O Ra leva 

cerca de 6,7 anos para percorrer 1900 metros, numa velocidade média de 

283 m/a. 

7. É presumível a existência de compostos orgânicos que, em baixo pH e 

salinidade menor do que 12%o, sejam capazes de reter Ra em solução. A 

caracterização e a determinação das propriedades destes compostos 

dependem de estudos posteriores. 
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8. Devido ao baixo valor do pH, os ETRLs tendem a permanecer como íons 

livres no trecho inicial do brejo e, portanto, são altamente adsorvidos pelo 

sedimento. Duas tendências antagônicas estão presentes ao longo do brejo: 

a adsorção aumenta com o aumento da força iónica e diminui com o aumento 

do pH. Ainda assim, as diiferenças na sorção, causadas pelos dois efeitos, 

são pequenas. 

9. O urânio é rapidamente adsorvido na cabeceira do brejo. À medida que 

aumenta a concentração de carbonato e diminui o pH da água, há a 

complexação com carbonato, que o retém em solução por grande trecho do 

brejo. Nas proximidades do mar há o aumento da concentração devido ao 

aporte marinho. 

10. A absorção foliar é uma via importante de incorporação de nuclídeos por 

folha de Typha. Uma vez incorporados, proporções significantes dos 

nuclídeos podem ser liberados por mudanças nas condições físico-químicas 

do meio. Ao se decompor, o material continua a absorver nuclídeos de forma 

eficaz, até que os nuclídeos retornam à coluna d'água (como observado para 

ETRs e Pb) ou permanecem agregados ao material humificado (como pode 

acontecer com U, Th e Ra). Mudanças nas condições físico-químicas no meio 

também promovem liberação dos nuclídeos dos detritos. O detrito é 

responsável por aumento na capacidade de troca do sedimento. 

11 . A descontaminação de corpos d'água, através da coleta de folhas de Typha 

spp. é depreciada pela quantidade de rejeito gerado. No entanto, a utilização 

dos detritos da planta para descontaminação parece ser promissora e deveria 

ser melhor investigada. 
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Tabela 1.1.1 -Concentração de íons maiores e valores de parâmetros químicos em 
água de superfície. 

ESTAÇÃO Coleta Na 
mg/L 

Mg 
mg/L 

K 
mg/L 

Ca 
mg/L 

F 
mg/L 

Cl 
mg/L 

Sulfato 
mg/L 

Nitrato 
mg/L 

PH Eh 

mV 

1 Dez-96 536 53,05 17 10,3 — 1068 28 — 4,1 638 
1 Apr-97 258 39,19 14 6,4 — 459 26 1,130 4,2 506 
1 Ago-97 509 74.68 25 13,6 0,12 416 32 1,079 4,0 646 
1 Dez-97 368 21,21 5 3,7 0,09 277 22 0,680 4,4 565 
2 Jun-95 2013 176,4 10 156,9 — 3164 38 — 6,1 — 

2 Jan-96 501 43,06 22 8,0 — 761 25 — 6,1 — 

2 Jul-96 490 51,25 16 11,4 — 1013 42 0,134 — 396 
2 Dez-96 373 39,47 11 9,2 — 739 6 0,035 5,9 377 
2 Apr-97 534 67,75 20 14,1 0,12 280 6 <0,007 5,6 166 

! 2 Ago-97 403 54,54 20 11,6 0,16 377 16 0,011 5,7 255 
2 Dez-97 382 32,22 11 8,0 0,21 258 6 <0,007 6,1 352 | 
3 Jun-95 712 80,10 27 20 — 1578 32 — 6,6 —.. 

3 Jan-96 732 54,08 11 11,9 — 1335 25 — 6,2 — 
3 Jul-96 615 69,04 18 20,6 — 1321 32 0,008 — 373 
3 Dez-96 995 118,3 . 21 44,1 — 2190 12 0,012 4,4 618 

I 3 Apr-97 718 103,1 26 28,3 0,22 561 11 <0,007 5,7 250 | 
3 Ago~97 561 82,28 24 23,0 0.21 406 14 0,186 6,0 349 
3 Dez-97 540 47,67 15 13,2 0.161 258 7 0,012 6,6 389 
4 Jun-95 644 82,97 31 32,2 — 1892 11 — 6,7 — 

4 Jan-96 663 61,41 25 20,7 —, 930 36 — 6,2 ,— 

! 4 Jul-96 643 74,23 18 33,0 — 1469 11 0,025 — 359 
[ 4 Dez-96 466 50,09 15 19,5 — 902 6 0,010 6,4 341 

4 Apr-97 — 469,2 215 243,3 0,38 1147 32 0,126 6,3 315 
4 Ago-97 641 81,61 22 30,0 — — — — 6,2 402 
5 Jun-95 1234 108,1 37 72,5 — 2294 14 — 6,8 — 
5 Jan-96 800 87,93 34 46,9 — 1471 50 — 6,4 — 

5 Juí-96 841 97,05 23 80,7 — 1880 26 0,026 — 407 
5 Dez-96 569 65,57 18 35,6 — 1182 20 0,010 6,9 325 

I 5 Apr-97 748 133,3 31 81,6 0,31 816 13 — 6,6 436 

i 5 Ago-97 700 90,87 24 55,3 0,22 526 15 0,029 6,6 505 
5 Dez-97 632 60,30 19 33,9 0,31 466 8 0,008 6,9 368 
6 Jan-96 466 82,80 35 60,1 — 1532 60 — 6,5 — 

6 Jul-96 981 119,1 31 95,0 — 2133 71 0,012 — 416 
6 Dez-96 607 59,71 14 34,4 — 1220 6 <0,007 7,3 430 
6 Apr-97 1065 190,8 57 107,2 0,20 1759 113 <0,007 6,8 398 
7 Jun-95 1505 197,2 64 101,5 — 3236 148 — 7,3 — 
7 Jan-96 1183 104,5 49 72,8 — 1942 139 — 6,9 — 

! 7 Jul-96 1269 174,6 49 118,2 — 2935 47 0,013 — 343 
7 Dez-96 981 113,3 32 61,9 — 2139 41 0,020 7,7 418 
7 Apr-97 4407 900,7 332 476,7 0,57 4843 903 <0,007 7,2 428 
7 Ago-97 1539 206,8 70 114,6 0,38 1320 123 0,029 7,4 475 

7 Dez-97 1129 129,6 53 73,1 0,40 1330 137 <0,007 7,5 442 



Tabela 1.1.2. Concentração de La, Ce, Pr, Nd , Sm, T h , U, Ra-226, Ra-228 
e Pb-210 em água de superfície. 

ESTAÇÃO Coleta La 

ug/L 

Ce 

pg/L 

Pr Nd 

Mg/L 

Sm 

M9/L 

Th 

Mg/L 

U 

pg/L 

Ra226 

Bq/L 

Ra228 

Bq/L 

Pb210 

Bq/L 
1 Dez-96 41,02 90,23 13,28 79,57 7,66 0,09 1,80 0,37 1,63 — 
1 Apr-97 20,34 42,59 5,62 21,81 3,6 <0,04 0,79 0,29 1,59 <0,009 
1 Ago-97 43,91 90,32 12,28 39,56 7,58 <0,04 2,68 0,47 2,01 0,022 
1 Dez-97 11.88 23,80 2,90 11,15 2,07 <0,04 0,38 0,32 1,02 0,015 
2 Jun-95 11,27 5,46 1,04 3,03 0,78 1,92 0,44 0,23 0,93 0,018 
2 Jan-96 5,04 5,49 2,05 8,61 7,55 0,58 0,12 0,28 0,81 <0,016 
2 Jul-96 2,83 3,51 0,62 2,65 0,35 0,07 0,07 0,28 0,66 <0,008 
2 Dez-96 1,87 3,73 0,89 7,08 0,46 <0,04 0,05 0,25 0,56 0,002 
2 Abr-97 1,19 2,48 0,41 1,89 0,49 0,06 <0,01 0,33 0,57 0,013 
2 Ago-97 1,59 2,83 0,50 2,51 0,4 <0,04 <0,01 0,28 0,72 0,018 
2 Dez-97 0,74 1,92 0,29 0,88 0,2 0,13 <0,01 0,18 0,37 0,009 
3 Jun-95 0,83 2,26 0,18 1,23 0,35 <0,04 0,03 0,20 0,36 <0,006 
3 Jan-96 3,61 1,41 1,92 10,12 13,92 0,79 0.02 0,23 0,50 0,009 
3 Jul-96 0,30 0,50 0,12 0,05 0,12 0,11 <0,01 0,18 0,46 0,007 
3 Dez-96 56,18 107,80 13,72 51,26 6,27 0,03 <0,01 0,89 1,33 — 
3 Abr-97 2,35 3,40 0,74 2,73 0,62 <0,04 0,07 0,29 0,57 0,010 
3 Ago-97 1,17 0,45 0,37 1,21 0,12 <0,04 1,03 0,28 0,46 0,016 
3 Dez-97 0,37 0,52 0,16 0,99 0,22 0,13 <0,01 0,10 0,24 <0,07 
4 Jun-95 0,03 0,09 0,02 0,16 0,28 1,18 <0,01 0,21 0,30 0,018 
4 Jan-96 <0,005 0,27 0,07 0,72 0,30 0,32 0,06 0,17 0,22 0,025 
4 Jul-96 0,26 0,28 0,10 0,34 0,24 0,33 <0,01 0,14 0,31 0,025 
4 Dez-96 0,20 0,30 0,07 0,62 0,06 <0,04 0,03 0,12 0,15 0.016 
4 Abr-97 0,08 <0,01 0,01 0,03 <0,01 <0,04 1,01 0,10 0,14 0,008 
4 Ago-97 0,14 <0,01 0,05 0,08 0,05 <0,04 <0,01 0,17 0,17 0,007 
5 Jun-95 0,23 0,10 0,03 <0,02 0,17 <0,04 0,06 0,18 0,30 0,001 
5 Jan-96 0,50 <0,01 0,27 1,01 1,46 0,72 <0,01 0,21 0,39 <0,016 
5 Jul-96 40,07 26,89 4,27 11,53 1,42 0,37 — 0,11 0,19 <0.006 
5 Dez-96 0,18 0,44 0,09 0,27 <0,01 <0,04 0,05 0,08 0,08 0,024 
5 Abr-97 0,12 0,05 0,05 0,12 <0,01 <0,04 0,04 0,11 0,11 <0,01 
5 Ago-97 0,49 0,20 0,07 0,12 <0,01 <0,04 0,32 0,13 0,13 <0,005 

0,018 5 Dez-97 0,28 0,58 0,09 0,28 0,08 <0,04 <0,01 <0,04 0,29 
<0,005 
0,018 

6 Jan-96 0,62 0,81 0,24 0,77 0,53 — 0,14 0,24 0,17 0,013 
6 Jul-96 0,16 0,21 0,05 0,23 <0,01 0,06 0,18 0,14 0,09 <0,01 
6 Dez-96 0,01 0,13 0,02 0,08 0,08 0,15 0,07 0,10 <0,07 0,018 
6 Abr-97 0,08 0,03 0,04 0,08 0,16 <0,04 0,14 0,11 0,11 0,012 
7 Jun-95 0,07 <0,01 <0,01 0,05 0,17 0,47 0,52 0,10 0,10 0,006 
7 Jan-96 0,35 0,52 0,13 1,03 0,75 <0,04 0,12 0,10 0,17 0,008 
7 Jul-96 0,50 0,50 0,10 0,37 <0,01 0,17 0,87 0,10 0,17 0,128 
7 Dez-96 0,33 0,48 0,08 0,41 0,21 0,46 0,29 0,07 0,10 <0,02 
7 Abr-97 0,02 <0,01 0,02 0,05 0,02 <0,04 0,88 0,11 0,11 0,022 
7 Ago-97 0,18 0,08 0,03 0,17 0,03 <0,04 0,83 0,06 0,12 <0,008 
7 Dez-97 0,07 0,20 0,03 0,03 0,15 0,07 0,19 0,05 0,10 0,031 

Agua do 
mar 

Jun-95 <5,2 2,90 0,09 <0,07 0,009 
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Tabela 1.1.3. Concentração de Fe, Mn, Al, Si, alcalinidade, carbono orgânico e 

inorgânico e valores de condutividade em água do brejo Buena. 

ESTAÇÃO Coleta Mn Fe Al Si 
Alcalinidade 

Total 
mg/L 

CaC0 3 

Condutividade 
mS 

carbono 
orgânico 
COD 
mg/L 

carbono 
inorgânico 

CID 
mg/L 

1 Dez-96 68,20 1003 3,25 1,91 — 3,8 — — 
1 Abr-97 30,43 458 1,87 1,46 <2 3,5 5,0 4,7 
1 Ago-97 62,58 597 3,21 2,49 <2 3,5 — — 

1 Dez-97 26,44 205 0,79 0,47 <2 3,3 — — 
2 Jun-95 1551 2444 0,87 0,50 — 10,5 7,3 0,2 
2 Jan-96 59,64 1265 0,08 0,68 30 2,8 19,2 3,9 
2 Jul-96 46,23 383 0,16 0,76 20 3,5 
2 Dez-96 44,63 466 0,07 0,42 — 2,5 29,6 0.4 
2 Abr-97 58,15 757 0,12 1,10 15 3,2 4,0 7,9 
2 Ago-97 28,08 245 0,08 0,96 4 2,9 — — 
2 Dez-97 73,48 454 0,05 0,28 4 2,7 — — 

3 Jun-95 36,89 917 <0,04 1,12 20 5,4 16,4 2,2 
3 Jan-96 30,47 527 <0,04 <0,23 30 4,3 16,9 2,9 
3 Jul-96 9,15 237 <0,04 0,33 20 4,6 14,9 16,8 
3 Dez-96 647,10 684 3,05 0,56 — 6,9 2,2 0.5 
3 Abr-97 9,11 298 0,14 1,08 <2 4,3 5,6 3,1 
3 Ago-97 6,70 131 <0,04 0,69 8 3,8 — — 
3 Dez-97 46,40 496 <0,04 0,25 4 3,5 — — 

4 Jun-95 61,94 533 <0,04 2,48 60 5,7 25,0 5,3 
4 Jan-96 75,03 694 <0,04 0,75 50 3,8 20,8 3,8 
4 Jui-96 37,39 349 <0,04 0,65 50 5,3 — — 
4 Dez-96 173,80 595 <0,04 0,50 — 3,0 2,9 2,9 
4 Abr-97 129,70 895 0,37 0,69 50 3,8 0,6 14,4 
4 Ago-97 22,41 477 <0,04 <0,23 6 4,4 
5 Jun-95 191,00 797 <0,04 1,02 135 7,1 48,8 13,3 
5 Jan-96 144,10 560 <0,04 <0,23 70 5,2 28,8 6,3 
5 Jul-96 198,40 182 0,26 0,54 130 6,3 14,1 7,1 
5 Dez-96 42,68 269 <0,04 0,29 — 3,9 — — 
5 Abr-97 139,60 607 <0,04 1,08 10 4,3 4,6 19,0 
5 Ago-97 73,44 300 <0,04 0,33 18 4,8 — — 
5 Dez-97 51,39 219 <0,04 <0,23 22 4,1 — — 
6 Jan-96 163,80 492 <0,04 <0,23 70 5,3 28,9 7,8 
6 Jul-96 62,60 419 <0,04 0,34 140 6,8 26,9 10,3 
6 Dez-96 9,90 134 <0,04 0,31 — 4,1 31,8 11,7 
6 Abr-97 282,60 1087 0,05 1,01 20 6,1 1,2 22,6 
7 Jun-95 12,30 907 <0,04 <0,23 170 9,5 47,6 17,7 
7 Jan-96 62,12 874 <0,04 <0,23 80 - 6,7 32,1 6,8 
7 Ju!-96 18,75 394 0,06 <0,23 180 10,1 8,3 20,2 
7 Dez-96 32,87 161 <0,04 0,42 — 7,4 8,0 16,2 
7 Abr-97 139,70 2133 <0,04 1,29 80 — 16,1 26,3 
7 Ago-97 26,31 679 <0,04 <0,23 — 8,8 — -
7 Dez-97 5,10 419 <0,04 0,35 20 7,2 — — 

.1 
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Figuras 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Concentração de Ra-228 e Ra-226 e os indices 
pluvioméricos. 
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Figuras 1.8,1.9 e 1.10. Concentração de Elementos das terras raras com o índice 
pluviométrico. 
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Figuras 1.11,1.12,1.13, e 1.14. Concentração de Elementos das terras raras com o 

índice pluviométrico. 
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Figuras 1.18,1.19, I.20. e 1.21. Concentração de ions maiores com o índice 

pluviométrico. 
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Tabela 1.2.1. Concentração de radlonuclídeos em sedimento do brejo 

Estação Coleta Ra-226 
Bq/kg 

Ra-228 
Bq/kg 

Pb-210 
Bq/kq 

Th 
mg/kg 

u 
mg/kg 

1 ago-97 39 104 37 6,9 
1 dez-97 22 89 — — 
2 jun-95 14 43 21 — 1,5 
2 jan-96 34 94 29 — 2,3 
2 jul-96 39 82 34 23 2,9 
2 dez-96 28 90 22 29 3,3 
2 ago-97 29 107 — 29 2,8 
2 dez-97 32 92 — — — 
3 jun-95 34 89 32 15 2,0 
3 jan-96 30 79 29 12 5,5 
3 jul-96 36 80 36 13 4,8 
3 dez-96 31 76 69 10 3,8 
3 ago-97 58 80 — 14 2,7 
3 dez-97 36 66 — — — 
4 jun-95 180 233 125 79 15 
4 jan-96 113 491 118 — 16 
4 jul-96 75 301 80 139 6,4 
4 dez-96 83 350 99 127 11 
4 ago-97 65 252 — 108 5,4 
5 jan-96 672 3932 579 1310 115 
5 jul-96 8 6 1 5762 967 1038 67 
5 dez-96 662 4234 821 1097 104 
5 dez-97 506 1926 — — — 

6 jan-96 20 51 17 7 2,8 
6 jul-96 30 77 43 10 5,4 
6 dez-96 14 59 44 11 1,4 
7 dez-97 5 19 — — — 
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Tabela 1.2.2. Concentração de elementos das terras raras em sedimento de brejo 

Estação Coleta La 
mg/kg 

Ce 
mg/kg 

Pr 
mg/kg 

Nd 
mg/kg 

Sm 
mg/kg 

1 ago-97 87 172 23 90 17,7 
2 jul-96 32 58 6,7 23 3,5 
2 dez-96 66 130 15 55 8,1 
2 ago-97 76 154 18 61 9.6 
3 jun-95 55 104 13 48 7,6 
3 jan-96 40 62 16 37 8,0 
3 jul-96 43 84 9,3 37 43 
3 dez-96 40 79 9,7 35 5,2 
4 jun-95 173 346 41 146 20 
4 jul-96 299 572 67 242 36 
4 dez-96 267 504 62 215 32 
4 ago-97 219 424 50 183 29 
5 jan-96 315 448 122 285 67 
5 jul-96 1960 3043 582 2184 330 
5 dez-96 2085 3159 609 2330 360 
6 jan-96 12 26 65 25 — 
6 jul-96 34 70 7,6 30 3,6 
6 dez-96 31 62 6,8 24 4.3 
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Tabela 1.2.3. Valores de pH, Eh e concentração de carbono orgânico em 

sedimento. 

Estação Coleta PH Eh 
mV 

Corgânico 
% 

1 ago-97 4,1 1.0 
1 dez-97 5,0 317 0,2. I 
2 jun-95 — 2,2 
2 jan-96 6,1 1.9 
2 jul-96 6,7 2,4 
2 dez~96 5,9 237 1,1 
2 ago-97 6,5 — 
2 dez-97 6,2 121 1,1 
3 jun-95 6,3 2,5 
3 jan-96 4,9 5,5 
3 jul-96 6,5 2,7 
3 dez-96 5,5 247 1,8 
3 ago-97 5,6 5,9 
3 dez-97 5,6 -6 3,4 
4 jun-95 — 0,8 
4 jan-96 7,0 1,0 
4 jul-96 6,9 0,8 
4 dez-96 — 1,6 
4 ago-97 6,7 0,2 
5 jan-96 6,8 1,1 
5 jul-96 6,9 1.2 
5 dez-96 7,5 108 2,0 
5 ago-97 6,9 0,5 
5 dez-97 6,5 -196 2,0 
6 jan-96 7,3 1.5 
6 jul-96 6,9 0,3 
6 dez-96 7,3 157 1,0 
7 jun-95 — 0,5 
7 dez-97 7,5 81 — 
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Tabela 1.3.1.Valores de biomassa, relação m a s s a j a : massa s e c a e concentração 

de radionuclídeos em folha de Typha. 

Estação Coleta Biomassa 
kgseca/m 

Massa úmida Ra-226 
Bq/kgseca 

Ra-228 
Bq /kg s e c a 

Pb-210 
Bq/kgseca 

Estação Coleta Biomassa 
kgseca/m 

Massas». 

Ra-226 
Bq/kgseca 

Ra-228 
Bq /kg s e c a 

Pb-210 
Bq/kgseca 

2 Jun/95 0,34 2,94 11,35 58,51 5,12 
2 Jan/96 0,53 3,83 63,58 107,24 14,94 
2 Jul/96 0,66 3,82 81,14 117,04 5,65 
2 Dez/96 0,63 6,33 86,21 72,29 0,48 
3 Jun/95 0,58 2,60 3,43 9,57 3,69 
3 Jan/96 0,42 2,62 23,71 30,92 6,92 
3 Jul/96 0,30 2,57 39,94 19,02 3,65 
3 Dez/96 0,74 2,31 9,79 10,71 0,43 
4 Jun/95 0,45 5,69 26,23 83,64 1,95 
4 Jan/96 0,23 2,43 28,43 72,41 13,29 
4 Jul/96 0,76 6,82 55,72 24,01 13,36 
4 Dez/96 1,18 3,22 1,95 8,88 0,21 
5 Jun/95 0,54 3,04 14,26 41,04 4,41 
5 Jan/96 0,54 2,81 29,22 47,49 4,89 
5 Jul/96 0,97 2,57 34,41 9,66 3,60 
5 Dez/96 0,67 3,96 12,71 31,24 0,27 

Tabela I.3.2. Concentração de elementos das terras raras leves, Th e U em folha 

verde de Typha. Valores expressos em Mg/kgseCo. 

Estação Coleta La Ce Pr Nd Sm Th U 

2 Jun-95 389,15 686,84 86,60 204,49 59,00 129,86 23,45 
2 Jan-96 93,53 194,35 24,33 72,68 32,67 17,78 1,73 
2 Jul-96 823,61 1352 151,44 506,84 91,55 47,13 11,86 
2 Dec-96 523,78 822,86 97,05 339,40 129,30 73,72 12,70 
3 Jan-96 731,35 1484 187,65 736,74 120,00 34,30 28,95 
3 Jul-96 335,81 657,41 82,55 305,84 80,21 72,28 15,31 
3 Dec-96 317,75 706,53 89,72 379,34 55,39 20,64 6,13 
4 Jun-95 1124 2232 252.30 775,91 154,32 470,13 38,89 
4 Jan-96 531,56 1077,68 118,91 363,66 90,53 216,46 18,09 
4 Jul-96 913,57 1823,33 200,19 685,96 184,59 472,18 25,06 
4 Dec-96 415,69 867,38 93,40 287,73 54,68 179,54 12,26 
5 Jun-95 195,88 363,01 49,92 160,05 55,51 69,68 1,02 
5 Jul-96 283,34 592,56 73,45 224,48 62,09 127,66 5,14 


