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RESUMO

O impacto radiológico ambiental decorrente da operação de usinas nucleares se traduz na dose de radiação 
recebida pelos humanos e pela biota não humana, devido à liberação de efluentes contendo materiais radioativos 
- em sua maioria isótopos radioativos de metais - para o meio ambiente. Ao ser lançado continuamente no Saco 
de Piraquara de Fora, o alto fluxo de águas de refrigeração dos condensadores das usinas de Angra 1 e 2 pode 
alterar as características e o regime de transporte dos sedimentos na área próxima à descarga, carreando os 
sedimentos finos da área de maior turbulência e criando novas zonas de acúmulo em locais de remanso. 
Diferenças na composição física e química dos sedimentos implicam em alterações nas características de sorção 
de metais e, portanto, no valor do coeficiente de distribuição (Kd), parâmetro que estima a quantidade de metal 
imobilizado no sedimento. Como este se constitui em variável essencial para que modelos de transporte 
estimem a mobilidade dos radionuclídeos no ambiente, alterações no valor de Kd podem acarretar impactos 
divergentes dos originalmente previstos para a instalação, tanto para o homem quanto para a biota. Neste 
trabalho, sedimentos de Piraquara de Fora, localizados nas proximidades da área de lançamento dos efluentes 
do CNAAA, foram coletados, sendo determinados os parâmetros granulometria, e capacidade de troca catiônica 
(CTC). A partir das curvas de sorção de 60Co e 137Cs, obtidas experimentalmente em laboratório, foram 
estimados valores preliminares de Kd, no equilíbrio, para estes radionuclídeos na ordem de grandeza de 102.

1. INTRODUÇÃO

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) - localizada na enseada de Itaorna, 
município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro -  se constitui em um complexo de 
3 usinas nucleares, compreendendo Angra 1 e Angra 2 -  operacionais desde 1985 e 2000, 
respectivamente -  além de Angra 3, em fase de construção. Situada a 36 km da cidade de 
Parati, 14,5 km da cidade de Angra dos Reis e a mais de 100 km do Rio de Janeiro, a 
CNAAA opera com o objetivo de gerar energia elétrica, produzindo, secundariamente, 
materiais radioativos originados no núcleo do reator ou em suas imediações, os quais, após 
processamento adequado, são lançados em forma de efluentes para o meio ambiente.
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A água de resfriamento de cada usina, utilizada para a condensação do vapor de exaustão das 
turbinas de baixa pressão, é captada na enseada de Itaorna e lançada continuamente, através 
de uma tubulação de 1 km de extensão, no Saco de Piraquara de Fora (SPF), com vazão total 
de 120 m3.s-1 e com uma temperatura próxima à 40°C. Os efluentes líquidos radioativos da 
CNAAA são, então, liberados em bateladas na água de resfriamento dos condensadores [1,2].

O impacto radiológico ambiental decorrente da operação de usinas nucleares se traduz na 
dose de radiação recebida pelos humanos e pela biota não humana, devido à liberação de 
efluentes contendo materiais radioativos - em sua maioria isótopos radioativos de metais - 
para o meio ambiente. Desta forma, torna-se importante a constante avaliação das 
implicações ambientais associadas a estas liberações, visando contribuir com a monitoração 
do impacto radiológico ambiental.

Apresentados por LAURIA et al., 2011[3], os dados relativos às monitorações realizadas pelo 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) no SPF indicaram a presença de 60Co e 1 7Cs 
em sedimentos, correspondendo a diferentes pontos amostrados (PT-01, PT-02 e PT-03) no 
período de 1985 a 2010 (Fig.1), tendo sido observadas variações relevantes dos níveis de 
0Co ao longo do tempo. Já em relação ao 137Cs, os resultados obtidos não permitiram 

avaliação estatística. Visando a comparação dos conjuntos de dados relativos ao 60Co nos 
pontos de amostragem de 1985 a 2000 e de 2001 a 2010, foram utilizados os métodos 
estatísticos de Gehan e Testes Wicoxon Rank Sum.

Figura 1. Localização da CNAAA e os pontos de amostragem
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Dentro desta abordagem, os níveis de 60Co no período de 1985 a 2000 apresentaram 
variações relevantes em PT-01, PT-02 e PT-03, tendo a concentração apresentado um 
comportamento inversamente proporcional à distância ponto de amostragem-canal de 
descarga, ou seja, PT-01> PT-02> PT-03. Por outro lado, no período de 2001 a 2010, os níveis 
de 60Co relativos ao PT-01 foram equivalentes ao de PT-03, porém menores do que os níveis 
do PT-02 (PT-01=PT-03< PT-02) (Fig.2).

Figura 2. Valores da concentração de 60Co nos períodos (a) 1985-2000 e (b) 2001-2010 [2]

Em função deste comportamento, LAURIA et al., 2011[3] presumiram que o início da 
operação de Angra 2 em 2000 que ocasionou um aumento do fluxo dos efluentes liberados no 
SPF, teria deflagrado um processo de arraste das partículas mais finas de sedimento, com 
maior capacidade de sorção, acarretando um deslocamento das partículas finas de PT-01 para 
PT-02 e com isto criando em PT-02 uma área com maior capacidade de sorção e a 
transferência parcial de níveis de 60Co de PT-01 para PT-02.

Neste trabalho, para a avaliação destas implicações ambientais, foram realizadas 
determinação da granulometria e capacidade de troca catiônica dos sedimentos superficiais 
do PT-01 e PT-02, bem como a determinação das curvas de sorção de 60Co e 137Cs, nos dois 
pontos monitorados, PT-01 e PT-02. Desta forma, valores preliminares de Kd no equilíbrio 
foram estimados para os radionuclídeos envolvidos.

1.1. Coeficiente de distribuição - Kd

O termo sedimento é empregado para identificar qualquer material de origem depositária 
presente no fundo dos corpos d’água. Os sedimentos são compostos, basicamente, por três 
frações, determinadas de acordo com as características físicas: areia, silte e argila, sendo esta 
última a fração de maior participação ativa nos processos físico-químicos ocorrentes em 
sistemas água-sedimento por possuir a maior área específica [4].

As superfícies das argilas estão normalmente carregadas com cargas negativas e atraem as 
moléculas de água e os cátions dissolvidos. A capacidade de adsorver e reter cátions 
dissolvidos depende da natureza física e química das partículas do sedimento, bem como da 
natureza da fase líquida. A capacidade de troca vai depender da concentração relativa entre os 
íons envolvidos, sua carga, sua velocidade de movimento ou atividade química.
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Quando os sedimentos são colocados em contato com uma solução aquosa contendo íons, 
tem início um processo de adsorção e dessorção. Inicialmente, a velocidade de adsorção é 
muito maior que a de dessorção, decrescendo a concentração iônica na água e aumentando no 
sedimento, segundo uma função exponencial. À medida que a concentração na água decresce, 
a velocidade de adsorção diminui a qual tende a se igualar à velocidade de dessorção. Quando 
isso ocorre, o equilíbrio é atingido e as concentrações nas duas fases mantêm-se constantes.

A distribuição do radionuclídeo entre a água e o sólido é representada pelo coeficiente de 
distribuição (L.kg-1), que pode ser considerado independente da concentração no equilíbrio 
[5,6], definido como a razão entre a concentração do nuclídeo por unidade de massa de 
sedimento (Bq.kg-1) e a concentração do nuclídeo por unidade de volume de água (Bq.L-1).

O coeficiente de distribuição é peça-chave em muitos modelos para definição de valores 
orientadores e para previsão de riscos ambientais. Baixos valores de Kd indicam que o metal 
pode ficar preferencialmente na fase aquosa e podem ser transportados facilmente, enquanto 
altos valores indicam que o metal pode ficar adsorvido na fase sólida e podem ser 
concentrados.

O valor de Kd varia em função das características químicas do metal, das características 
químicas do meio aquoso e das características físicas e químicas do sedimento. Assim, os 
valores de Kd para um mesmo metal podem variar em até 3 ordens de magnitude. É 
importante, portanto, determinar valores do local, considerando as características da água, do 
sedimento e dos metais.

1.1.1. Fatores que podem influenciar o Coeficiente de Distribuição

Em águas marítimas, ocorrem regiões de turbulência e remanso, acarretando a presença de 
sedimentos com granulometrias consideravelmente variáveis. Nas regiões menos turbulentas,
o sedimento apresenta, em geral, uma granulometria relativamente menor e maiores níveis de 
detritos, sendo também válido o comportamento inverso, para os mesmos parâmetros.

Nestas mesmas regiões, são comumente reportadas concentrações mais elevadas de argilas, as 
quais, por apresentarem uma área específica mais extensa, promovem um incremento da 
capacidade de sorção e, por extensão, do Kd.

A temperatura também pode se constituir em parâmetro de influência para o Kd, uma vez que 
altera a velocidade de reação iônica, bem como o pH -  e, por extensão a salinidade - uma vez 
que a distribuição das cargas na superfície do sedimento é influenciada pela presença de íons, 
os quais competem com outros cátions pelos sítios ativos, dificultando a troca iônica destes 
em soluções de pH ácido e alta salinidade [7].

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente, foram coletadas amostras de sedimentos marinhos e de água superficial no Saco 
de Piraquara de Fora (SPF) - PT-01 (S23° 00.778; W44° 26.598) e PT-02 (S23° 00.840; W44° 
26.493), através de uma draga coletora tipo Van Veen e de uma garrafa oceanográfica tipo 
Van Dorn, respectivamente. Em seguida, o material foi transferido e mantido sob refrigeração 
no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). O processo de amostragem foi realizado 
em parceria com a Eletronuclear S/A.
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Em laboratório, os sedimentos foram submetidos a secagem em estufa a 80°C durante um 
período de 48 horas a peso constante, sendo posteriormente maceradas e mantidos em 
temperatura ambiente. Uma alíquota do sedimento seco de cada um dos pontos amostrados 
foi então enviada à Embrapa Solos para determinação dos parâmetros granulometria e 
capacidade de troca catiônica [8].

Simultaneamente no IRD, alíquotas de, aproximadamente, 0,5 g foram transferidas para 
dezesseis tubos Falcon de 50 ml, correspondendo a um conjunto de sete tubos para cada 
ponto amostrado. Em seguida, adicionou-se a cada um dos tubos o volume de 35 ml de água 
do mar do SPF, permanecendo o sistema sedimento-água em repouso por uma semana, de 
forma a que a consequente hidratação reproduzisse o perfil hidrológico local.

A etapa seguinte consistiu na adição de uma atividade aproximada de 100 Bq de 60Co, em
137cada tubo. Procedimento similar foi adotado para as análises de Cs, totalizando um 

conjunto final de 28 amostras, sendo obtidos, para cada ponto de amostragem, sete tubos de
137Cs e oito de 60Co.

As amostras foram então posicionadas em mesa agitadora, sendo retirados, sucessivamente,
137subconjuntos de quatro amostras - para cada ponto de amostragem, um tubo de Cs e outro 

de 60Co -, ao longo de um período de 15 dias (Tab. 1-4). O pH dos sistemas sedimento-água 
foi determinado no início e final do processo de agitação, durante o qual, a temperatura foi 
mantida em torno de 23°C e a umidade relativa do ar em, aproximadamente, 69%.

Uma vez retiradas, as amostras foram centrifugadas, tendo sido uma alíquota de 30 ml da 
solução sobrenadante enviada para análise por espectrometria gama, através de detector de 
germânio HPGe com eficiência relativa de 20%. O tempo de contagem correspondeu a 3600 
segundos para cada amostra, com uma atividade mínima detectável de 1.28x10-2 Bq para
60 2 137Co e de 4,14x10- Bq para Cs. Todo o procedimento analítico acima descrito foi 
conduzido nos laboratórios do IRD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise granulométrica e de capacidade de troca catiônica dos sedimentos de 
PT-01 e PT-02 são apresentados nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Resultados de Análise Granulométrica (g/kg)

Amostra Areia Silte Argila

PT-01 446 374 180

PT-02 128 512 360
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Tabela 2. Resultados de Análise de Capacidade de Troca Catiônica (CTC)

Amostra
pH H2O Ca2+ Mg+2 Na+ K+ S H+ + Al3+

1:2,5 cmolc.kg-1 mg.kg-1 cmolc.kg-1 cmolc.kg-1

PT-01 8.2 5.2 7.3 5980 390 39,5 0

PT-02 7.9 8.9 13.5 10810 780 71,4 0

A Capacidade de Troca de Cátions (CTC) corresponde à expressão numérica da eficiência de 
uma determinada argila em adsorver cátions e trocá-los por outros no sedimento, 
compreendendo a soma dos elementos de cargas positivas, tais como as bases (S) + H + Al,

O-)- j j

ou seja, (Ca , Mg , K , Na ) + (H +Al ). A CTC pode ser classificada como: baixa, menor 
que 10 cmolc.kg-1; moderadamente baixa, entre 10 e 20 cmolc.kg-1; moderadamente alta, entre 
20 e 30 cmolc .kg-1; alta, entre 30 a 50 cmolc .kg-1; e muito alta, maior que 50 cmolc .kg-1 [10].

De acordo com este critério, portanto, ambas as amostras analisadas apresentam uma CTC 
elevada, embora se sobreponha o valor referente ao PT-02 comparada ao PT-01. 
Adicionalmente, os resultados da análise granulométrica apontam para a ocorrência de uma 
concentração de argila em PT-02 do que em PT-01, evidenciando uma maior CTC deste 
sedimento. Estes resultados validam a hipótese levantada por Lauria et al. (2011) [3] do 
arraste de finos para PT-02, formando um local com maior capacidade de reter os metais.

Os dados relativos ao tempo de contato (Tcontato), concentração inicial do radionuclídeo na 
água (C0), concentração do radionuclídeo no sedimento no tempo t (Csed) e concentração na 
água no tempo t (Cágua) em cada um dos pontos de amostragem (PT-01 e PT-02) e respectivos 
gráficos são apresentados nas tabelas 3 a 6 e figuras 3 a 6.

Tabela 3. Resultados das atividades de 60Co no PT-01

Amostra Tcontato (d) Co (Bq.ml-1) CSed (Bq.g-1) Cágua (Bq*ml ) Kd (ml.g-1)

PT-01_1 1 1.09 102 +3.27 100 1.13 100 +3.38 10-2 1.33 102 +4.00 100 1.18 102 +3.55 100

PT-01_3 3 5.41 101 +1.62 100 4.53 10-1 +1.36 10-2 7.34 101 +2.20 100 1.62 102 +4.86 100

PT-01_6 6 1.06 102 +3.18 100 6.90 10-1 +2.07 10-2 1.61 102 +4.83 100 2.34 102 +7.01 100

PT-01_7 7 1.09 102 +3.28 100 6.91 10-1 +2.07 10-2 1.69 102 +5.08 100 2.45 102 +7.35 100

PT-01_8 8 1.08 102 +3.24 100 6.91 10-1 +2.07 10-2 1.66 102 +4.98 100 2.40 102 +7.21 100

PT-01_9 9 1.12 102 +3.35 10° 6.87 10-1 +2.06 10-2 1.72 102 +5.16 100 2.50 102 +7.51 100

PT-01_15 15 1.06 102 +3.18 100 6.62 10-1 +1.99 10-2 1.64 102 +4.93 100 2.48 102 +7.45 100
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Tabela 4. Resultados das atividades de 60Co no PT-02

Amostra Tcontato (d) Co (Bq.ml-1) CSed (Bq.g-1) Cágua (Bq*ml ) Kd (ml.g-1)

PT-02_1 1 1.03 102 +3.09 100 6.59 10'1 +1.98 10'2 1.57 1 02 +4.70 100 2.38 1 02 +7.14 1 00

PT-02_3 3 8.22 101 +2.46 100 4.21 10'1 +1.26 10'2 1.31 102 +3.94 100 3.12 102 +9.35 100

PT-02_6 6 1.06 102 +3.17 1 00 4.43 10'1 +1.33 10'2 1.79 102 +5.36 100 4.03 1 02 +1.21 101

PT-02_7 7 1.08 102 +3.24 1 00 4.49 10'1 +1.35 10'2 1.83 102 +5.48 100 4.07 1 02 +1.22 1 01

PT-02_8 8 1.02 102 +3.05 1 00 4.03 10'1 +1.21 10'2 1.72 1 02 +5.17 100 4.27 1 02 +1.28 1 01

PT-02_9 9 1.06 102 +3.17 1 00 4.19 10'1 +1.26 10'2 1.79 102 +5.38 100 4.28 1 02 +1.28 1 01

PT-02_15 15 1.11 102 +3.32 100 7.64 10'1 +2.29 10'2 1.67 1 02 +5.02 100 4.28 1 02 +1.28 101

Figure 3. Sorção de 60Co no ponto (a) PT-01 e (b) PT-02 em função do tempo de contato

Os resultados obtidos para 60Co indicam uma reação dependente do tempo, visto que os 
valores de Kd dobraram com o tempo, havendo uma tendência a normalização a partir do 
oitavo dia. Considerando este patamar de “equilíbrio”, o valor de Kd para o PT-01 estaria em 
torno de 245 ml.g-1, enquanto que para o PT-02 este valor seria de cerca de 427 ml.g-1. Estes 
valores mais uma vez corroboram com as maiores concentrações de 60Co encontradas em PT-
02.
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Tabela 5. Resultados das atividades de 137Cs no PT-01

Amostra Tcontato (d) Co (Bq.ml-1) CSed (Bq.g-1) Cágua (Bq.ml ) Kd (ml.g-1)

PT-01_1 1 9.48 101 ±2.84 100 8.48 10-1 ±2.54 10-2 1.27 102 ±3.80 10° 1.49 102 ±4.48 100

PT-01_3 3 9.26 101 ±2.78 100 8.06 10-1 ±2.42 10-2 1.28 102 ±3.84 100 1.59 102 ±4.76 100

PT-01_6 6 9.03 101 ±2.71 100 7.48 10-1 ±2.24 10-2 1.23 102 ±3.70 100 1.65 102 ±4.95 100

PT-01_7 7 9.08 101 ±2.72 100 7.49 10-1 ±2.25 10-2 1.26 102 ±3.78 100 1.68 102 ±5.05 100

PT-01_8 8 9.69 101 ±2.91 100 7.85 10-1 ±2.36 10-2 1.35 102 ±4.04 100 1.71 102 ±5.14 100

PT-01_9 9 9.01 101 ±2.70 100 7.88 10-1 ±2.36 10-2 1.23 102 ±3.68 100 1.56 102 ±4.67 100

PT-01_15 15 9.08 101 ±2.72 100 7.44 10-1 ±2.23 10-2 1.28 102 ±3.83 100 1.72 102 ±5.15 100

Tabela 6. Resultados das atividades de 137Cs no PT-02

Amostra Tcontato (d) Co (Bq.ml-1) CSed (Bq.g-1) Cágua (Bq.ml ) Kd (ml.g-1)

PT-02_1 1 1.10 102 ±3.30 100 5.02 10-1 ±1.50 10-2 1.82 102 ±5.45 100 3.62 102 ±1.09 101

PT-02_3 3 9.11 101 ±2.73 100 3.91 10-1 ±1.17 10-2 1.52 102 ±4.55 100 3.87 102 ±1.16 101

PT-02_6 6 8.96 101 ±2.69 100 3.84 10-1 ±1.15 10-2 1.49 102 ±4.46 100 3.88 102 ±1.16 101

PT-02_7 7 8.86 101 ±2.66 100 3.57 10-1 ±1.07 10-2 1.50 102 ±4.51 100 4.21 102 ±1.26 101

PT-02_8 8 9.07 101 ±2.72 100 3.65 10-1 ±1.09 10-2 1.53 102 ±4.60 100 4.21 102 ±1.26 101

PT-02_9 9 8.98 101 ±2.69 100 4.71 10-1 ±1.41 10-2 1.45 102 ±4.35 100 3.08 102 ±9.25 100

PT-02_15 15 8.96 101 ±2.69 100 3.77 10-1 ±1.13 10-2 1.51 102 ±4.53 100 4.01 102 ±1.20 101

137Já para o Cs as variações nos valores de Kd ao longo do tempo são menores do que as 
observadas para 60Co. Para o PT-01, os valores variaram entre 149 e 171 ml.g-1, enquanto 
para o PT-02 estes valores variaram entre 362 e 421 ml.g-1, uma diferença de

137aproximadamente 15%, indicando uma maior velocidade de sorção para o Cs quando 
comparado ao 60Co. O valor de Kd para o PT-01 seria 172 ±5 ml.g-1 e para o PT-02 de 401 
±12 ml.g-1.
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137Figure 4. Sorção de Cs no ponto (a) PT-01 e (b) PT-02 em função do tempo de contato

Em estudo anterior, também em Piraquara de Fora, GUIMARÃES et. al.(1982) [12] 
obtiveram valores de Kd correspondentes a 4 e 50, para 137Cs e 60Co, respectivamente. A 
divergência entre este conjunto de resultados e os valores obtidos neste trabalho pode ser 
justificada pela adoção de metodologias distintas e pela ausência de algas, que participam 
ativamente do processo de adsorção. De qualquer forma, os resultados obtidos neste trabalho 
ainda devem ser considerados como preliminares, uma vez que o enfoque principal da 
pesquisa consistiu na determinação do tempo de equilíbrio entre as fases e a verificação do 
comportamento assumido pelos radionuclídeos no meio em questão.

4. CONCLUSÕES

As características granulométricas e os resultados obtidos para a capacidade de troca 
catiônica corroboram a hipótese de um arraste das partículas finas dos sedimentos no Saco de 
Piraquara de Fora, ocasionado pelo início da operação de Angra 2, indicando um rearranjo na 
disposição dos componentes finos, o que pode implicar em um deslocamento dos locais de 
concentração preferenciais dos radionuclídeos nos sedimentos na baía.

As curvas de sorção do 60Co e do 13'Cs indicam uma velocidade de sorção maior deste 
último, denotando que, nas condições estudadas, um tempo de contato de 8 dias é suficiente 
para seja alcançada a condição de equilíbrio. Em consequência, este estudo deverá ser ter 
continuidade, sendo adotado este parâmetro como condição de contorno. Este estudo faz 
parte de um projeto que visa o levantamento de um mapeamento das características dos 
sedimentos em Saco Piraquara de Fora, com o objetivo de identificar áreas com tendências de 
acumulação de radionuclídeos.

137

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - Projeto 
Universal- 465270/2011-8) e à Fundação Carlos Chagas Freitas de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo suporte financeiro, ao Laboratório Nacional de 
Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD/CNEN) pela disponibilização das fontes 
de referência, ao Laboratório de Espectrometria Gama (SERIN/IRD/CNEN) e à Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Solos) pelo suporte analítico e, finalmente, à 
Eletrobrás Termonuclear S/A (ELETRONUCLEAR) pela participação na coleta das amostras 
estudadas.

REFERÊNCIAS

1. M. R. Franklin, Estudo da Circulação Hidrodinâmica e do Transporte de Radionuclídeos 
na Baía da Ilha Grande -  RJ, Dissertação de M.Sc., Departamento de Engenharia Civil, 
COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2001).

2. “EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto” http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v05 09 sintese.html

3. D. C. Lauria, S. S. Peres, N. S. F. Martins, “Impact Assessement for the Aquatic Biota 
Arising from Discharges of Radioactive Liquid Effluents into the Marine Environment- 
Angra dos Reis Nuclear Power Plants”, International Nuclear Atlantic Conference -  
INAC 2011, Belo Horizonte, pp. 1-9 (2011).

4. S. P. Santos, Tecnologia da Argila, Edgard Blücher, São Paulo, Brasil (1975).
5. K. E. Duursma, M. G. Gross, Marine Sediments and Radioactivity, National Research 

Council, Washington, D. C. (1971).
6. E. D. Golderg, W. S. Broecher, M. G. Gross, K. K. Turekian, Marine Chemistry, National 

Research Council, Washington, D. C. (1971).
7. A. Cremers, A. Maes, Radionuclide Partioning in Environmental Systems, Elsevier, 

London, England (1986).
8. M. F. Lima, Determinação dos Coeficientes de Distribuição para os Radionuclídeos Cs- 

137, Co-60 e Th-234 no Sedimento do Rio Pinheiros, Dissertação de M.Sc., Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares, Comissão Nacional de Energia Nuclear, São Paulo, 
SP, Brasil (1992).

9. “Manual de Métodos de Análise do Solo,” http://www.cnps.embrapa.br (2011).
10. “Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as regiões tropicais” 

http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/bpd 8.pdf
11. H. H. Villena, S. D. Pereira, L. C. Ferreira, “Influência da dinâmica de correntes no 

relevo de fundo e na cobertura sedimentar da Enseada de Piraquara de Fora, Angra dos 
Reis -  RJ”, X  CONGRESSO ABEQUA, Guarapari, 2005.

12. J. R. D. GUIMARÃES, Acumulação por Algas Bentônicas de Radionuclídeos Críticos a 
Serem Lançados no Efluente Líquido da Central Nuclear de Angra dos Reis, Rio de 
Janeiro. Dissertação de M.Sc., Instituto de Biofísica, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (1982).

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v05_09_sintese.html
http://www.cnps.embrapa.br/
http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/bpd_8.pdf

