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RESUMO

Os matérias radioativos naturais (conhecidos como NORM) são encontrados na crosta terrestre, e durando o 
processo de produção de petróleo e gás são concentrados na água produzida e nas incrustações (scale) das 
tubulações utilizadas para a extração. A produção de óleo e gás vem acompanhada de água produzida, que 
consiste em: água de formação ( água naturalmente presente no poço) ; água de injeção, geralmente água do mar 
previamente injetada no poço para manter a pressão em quanto o petróleo é removido; e água condensada em 
alguns casos da produção de gás. Uma radioatividade elevada de °Ra (da serie natural do U) e de Ra (da 
serie natural do 232Th) é detectada na água produzida devido à alta solubilidade do radio na água de formação, 
enquanto o urânio e tório, que são insolúveis neste meio, permanecem na matriz rochosa. O estudo foi realizado 
na região de produção de petróleo offshore no estado do Rio de Janeiro e compreendeu a determinação de 
urânio, 226Ra, 228Ra e 210Pb no sedimento marinho próximo aos pontos de descarte da água produzida das 
plataformas de petróleo. Após o pré-tratamento e digestão das amostras, a determinação do urânio natural foi 
realizada num espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). As atividades de 226Ra e 

Ra foram determinadas por espectrometria gama de alta resolução através do Bi e Ac, respectivamente. 
E no caso do 210Pb, foi realizada uma correção para auto-absorção empregando-se uma fonte externa deste 
radionuclídeo. Os resultados mostraram que não ha impacto nos sedimentos nas vizinhanças das plataformas 
estudadas.

1. INTRODUÇÃO

A produção de óleo e gás geralmente é acompanhada pela emissão de água, denominada água 
produzida, que consiste em: água de formação (água naturalmente presente no reservatório); 
água de injeção, geralmente água do mar previamente injetada no reservatório para 
manutenção da pressão enquanto o petróleo é removido; e água condensada com 
hidrocarbonetos leves, que ocorre em alguns casos de produção de gás. A água produzida 
traz, em sua composição, água como principal constituinte e, em menor quantidade, as
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substâncias orgânicas e inorgânicas inerentes à produção de petróleo. A composição química 
da água descartada é complexa e inclui o óleo disperso, hidrocarbonetos dissolvidos, ácidos 
orgânicos, metais, radionuclídeos naturais e traço de produtos químicos que são adicionados 
na separação e na linha de produção. Apesar destes constituintes estarem presentes em 
pequenas concentrações, os volumes descartados no mar são elevados. O volume de água 
produzida em plataformas de petróleo offshore é, geralmente, várias vezes maior do que o 
volume de petróleo, tipicamente de 2000 a 40000 m3 dia-1. Já em plataformas de gás offshore 
o volume de água produzida é muito menor: geralmente de 2 a 30 m3 dia-1 [1].

Os radionuclídeos naturais na produção de petróleo e gás são descritos como Naturally 
Occurring Radioactive Material (NORM), destacando-se o rádio-226 (226Ra), rádio-228 
(228Ra), radônio-222 (222Rn) e chumbo-210 (210Pb) como os mais importantes [2]. O rádio, no 
meio ambiente, constitui um elemento de interesse ecológico, não só por ser um elemento
radiativo, mas também por sua alta toxicidade. O Ra-226 (226Ra) é emissor de radiações alfa

228(a), tem vida média de 1602 anos e é da série natural do urânio-238 ( U). O rádio-228
228( Ra) é emissor de radiações beta (P), tem tempo de meia-vida de 5,8 anos e é da série

natural do tório-232 (232Th). O chumbo-210 (210Pb) é emissor de radiações beta (P), tem
228tempo de meia-vida de 22,3 anos e é da série natural do urânio-238 ( U).

226 228Atividades elevadas de 226Ra e 228Ra são, freqüentemente, despejadas pela indústria de 
petróleo e gás, particularmente, na água produzida. O urânio e o tório fazem parte da matriz 
da rocha e são, basicamente, insolúveis nos fluidos do reservatório, que podem ser água 
fresca, água salgada, óleo e gás ou água condensada com hidrocarbonetos leves. Por outro 
lado, o rádio é um elemento solúvel em água e conseqüentemente é lixiviado e móvel. Como 
o bário e o estrôncio, o rádio pertence ao grupo IIA da tabela periódica e tem propriedades 
químicas similares. No processo de extração, com o contato da água de formação com a água
do mar que é injetada nos poços, o equilíbrio químico é rompido formando precipitados de

226 228BaSO4 e SrSO4, que co-precipitam os isótopos de rádio ( Ra e Ra). Uma parte do rádio é 
depositada, durante a formação das incrustações, no interior da tubulação de transporte de 
óleo, enquanto a outra é descarregada no mar com os efluentes líquidos das unidades de 
separação água-petróleo [2-4].

No presente trabalho são apresentado os resultados da determinação e avaliação ambiental de
226 228 210urânio, Ra, Ra e Pb em sedimento marinho entorno de plataformas offshore da Bacia 

de Campos, Brasil.

2. MATERIAIS E METODOS

2.1. Locais de amostragem e métodos de campo

A pesquisa compreendeu a realização de uma campanha de coleta entorno das plataformas de 
petróleo de Pampo e Pargo, localizadas a 60 km da costa do Estado do Rio de Janeiro na 
Bacia de Campos, utilizando uma malha amostral mostrada na Figura 1. As amostras de 
sedimento foram coletadas utilizando-se um box-corer de dimensões 30 cm x 30 cm, e 
encaminhadas ao laboratório a bordo do navio onde foram retiradas duas sub-amostras de 2 
cm de profundidade através de tubos acrílicos de 5 cm de diâmetro e estocadas em potes de 
plástico a 15°C. Adicionalmente em um dos locais de amostragem Pampo e Pargo, a saber, 
PAM-CI-3A e PAR-CI-2A respectivamente, foi retirado um testemunho completo para fins
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da determinação da velocidade de sedimentação na região. Estes foram fatiados centímetro a 
centímetro até o seu final. Todas as fatias foram acondicionadas em potes plásticos, que 
foram tampados, selados com fita crepe e armazenados no freezer.

Figura 1. Estações de coleta de sedimento no entorno das plataformas de Pampo e
Pargo.

2.2. Métodos de laboratório

Para a determinação de urânio natural, após pré-tratamento de homogeneização, 0,250 g do 
sedimento seco foram solubilizados em forno de microondas com uma mistura de 3 mL de 
HNO3 subdestilado, 2 mL de HF 40% (v/v) e 1 mL de H2O2. As soluções obtidas foram 
analisadas por medida direta, em diluições de 1:10 e 1:100, no ICP-MS operando em modo 
TotalQuant e com o uso de 205Tl como padrão interno.

A metodologia descrita por Adams et al. [5] de espectrometria gama foi utilizada para a
226 228 210determinação direta, sem tratamento radioquímico, do teor de Ra, Ra e Pb nos 

sedimentos. Aas amostras foram transferidas para um frasco de polietileno de 5 cm de 
diâmetro, em quantidade suficiente para atingir uma camada de 1 ou 2 cm de altura, o que 
corresponde à uma massa aproximada de 25 ou 50 gramas respectivamente. Os frascos foram 
tampados e selados com fita crepe. Após um mês, para o estabelecimento do equilíbrio entre
o 226Ra e o 222Rn, a amostra estava pronta para a análise por espectrometria gama com 
detector de germânio intrínseco CANBERRA de configuração planar com um cristal de 2000 
mm e 10 mm de espessura e janela de berílio. O detector foi calibrado com uma mistura dos

210 241 152seguintes radionuclídeos: Pb, Am e Eu. Esta mistura foi depositada diretamente em
um frasco de polietileno semelhante ao utilizado quando da análise das amostras. As

226 228
atividades do Ra e Ra nas amostras de sedimento estudadas foram determinadas, após 30 
dias, por espectrometria gama através do 214Bi (Er = 609,3 keV; Ir= 46%) e 228Ac (Er = 911,1 
keV; Ir = 29%), respectivamente. No caso específico do 210Pb (Er = 46,53 keV; Ir = 4%), foi 
realizada uma correção para auto-absorção empregando-se uma fonte externa deste 
radionuclídeo conforme descrito por Godoy et al. [6].
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

226 228 210Os resultados para urânio, Ra, Ra e Pb nas amostras estudadas de Pampo e Pargo são 
apresentados na tabela 1. Os valores de concentração de urânio natural mostraram uma 
diferença significativa entre as regiões das duas plataformas estudadas; para Pampo um valor 
médio de 0,94 ± 0,11 mg/kg e para Pargo de 1,90 ± 0,35 mg/kg,o que evidencia as diferenças 
geológicas das duas regiões. O valor mínimo foi encontrado na estação 1A (250 m)de Pampo
e o máximo na estação 1D (250 m) de Pargo, valores que encontram-se na faixa de

226 228concentração esperada. Considerando as concentrações de Ra e Ra, pode-se avaliar a 
homogeneidade da composição química dos sedimentos entre os diferentes pontos de 
amostragem. Em particular, esta avaliação só pode abranger a região da plataforma de 
Pampo, dado ao fato de que, para este tipo de amostra, os resultados relativos à plataforma de 
Pampo encontravam-se, freqüentemente, próximos à concentração mínima detectável 
alcançada. Sendo, no entanto, esta avaliação possível ao longo dos perfis das amostras de 
ambas plataformas.

Tabela 1. Concentração de urânio e atividades de 226Ra, 228Ra e 210Pb em amostras de 
sedimento entorno das plataformas de Pampo e Pargo.

Amostra Distância
(m)

U
(mg/km)

b 
g)

0 
^

21 
(B

226Ra
(Bq/kg)

a 
g) 

* 
^

22 
(B

210Pb
excesso
(Bq/kg)

228Ra/226Ra

Plataforma de Pampo 
Ia 250 0,82 354 <12 33 342
2a 500 1,01 557 <13 23 545 -
2D 500 0,83 70 <10 27 58 -

2D1 700 n.d. 208 <12 30 196 -
2D2 700 n.d. 388 <14 31 376 -
2E 500 n.d. 325 <11 21 313 -
3a 1000 n.d. 271 11,9 18 259 1,5
3B 1000 0,91 519 <11 <21 507 -
3D 1000 0,94 468 15,6 <19 456 -
4a 3000 1,12 334 <11 <21 322 -

Plataforma de Pargo 
1a 250 2,31 147 28,4 42 119 1,5
1B 250 1,64 302 25,8 30 276 1,2
1C 250 1,83 316 20,1 55 296 2,7
1D 250 2,33 334 28,2 41 306 1,5
2 a 500 2,24 239 25,7 47 213 1,8
2B 500 1,35 336 16,8 22 319 1,3
2C 500 1,38 330 19,3 17 311 0,9
2D 500 1,87 406 22,1 40 384 1,8
3D 1000 2,03 318 22,5 28 296 1,2
4a 3000 1,86 255 12,1 16 243 1,3

n.d. não determinado
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Os dados referentes aos perfis PAM-CI-3A e PAR-CI-2A são mostrados tabelas 2 e 3,
228 226respectivamente.Analisando os dois perfis estudados, bem com a razão Ra/ Ra, verificou- 

se uma maior variabilidade entre as camadas no caso de Pampo em relação a Pargo: 1,6 -3,1 
e 1,1 -  1,8 respectivamente. Como esperado, a variabilidade desta razão entre os pontos de 
amostragem foi maior do que ao longo do perfil, sendo para o caso especifico de Pargo de 0,9
-  2,7.

226  228 210Tabela 2. Concentração de atividade de Ra, Ra e Pb em amostras de sedimento 
do testemunho PAM-CI-3A da Plataforma de Pampo.

Profundidade 210Pb
(Bq/kg)

a 
g) 

P4 
^

22 
(B

a 
g) 

* 
^

22 
(B

210Pb excesso 
(Bq/kg)

228Ra/226Ra

0,5 271 11,9 18,5 259 1,6
1,5 297 9,3 18,5 288 2,0
2,5 248 < 7,7 20 240 -
3,5 176 < 7,2 18,7 169 -
4,5 101 8,4 17,8 93 2,1
5,5 96 9,5 21,4 87 2,3
6,5 55 7,4 18,1 48 2,4
7,5 33 6,5 19,2 26 3,0
8,5 < 15 6,3 19,4 - 3,1
9,5 < 11 9,5 19,9 - 2,1

Tabela 3. Concentração de atividade de 226Ra, 228Ra e 210Pb em amostras de sedimento 
do testemunho PAR-CI-2A da Plataforma de Pargo.

Profundidade 210Pb
(Bq/kg)

a 
g) 

P4 
^

22 
(B

a 
g) 

* 
^

22 
(B

210Pb excesso 
(Bq/kg)

228Ra/226Ra

0,5 239 25,7 47,2 213 1,8
1,5 222 23,0 28,3 199 1,2
2,5 206 20,4 28,3 186 1,4
3,5 185 23,4 25,0 162 1,1
4,5 162 21,3 36,1 141 1,7
5,5 144 22,7 32,6 121 1,4
6,5 127 21,1 33,3 106 1,6
7,5 132 22,1 36,5 110 1,7

226 228De maneira geral, a plataforma de Pargo apresentou valores de concentração de Ra e Ra 
bem superiores aos encontrados em Pampo. Esta diferença nas concentrações dos 
radionuclídeos das duas regiões se deve ao fato de serem duas áreas com sedimentos de 
composição química diferentes. Também, apenas no caso de Pargo, foi possível fazer-se uma
comparação entre os raios de amostragem. Assim, comparando, com o auxílio do teste

226 228estatístico ANOVA -  one-way (p=0,95), as concentrações de atividade de Ra e Ra para 
os raios de 250 metros e 500 metros, verifica-se que, do ponto de vista estatístico, não
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existem diferenças significativas entre as concentrações de atividade em função do aumento
210da distância em relação à plataforma de Pargo. A concentração de atividade de Pb na

camada superficial pode ser utilizada para avaliarmos quais as áreas de maior deposição de
210sedimentos. Como o fluxo de Pb em excesso, ou seja, aquele de origem atmosférico, deve 

ser o mesmo em toda a região no entorno das plataformas, e assumindo não haver uma
mistura significativa entre as camadas do sedimento depositado, uma maior concentração de

210atividade de Pb no sedimento superficial deve refletir um local de menor deposição e vice- 
versa. Portanto, na região de Pampo o local de maior deposição de sedimento deve ser o 
ponto 2D e o de menor deposição o ponto 2A, enquanto para Pargo estes pontos seriam 1A e 
2D, respectivamente.

210O gráfico log ( Pb) versus profundidade da camada de sedimento nos permite avaliar a 
velocidade de sedimentação nos pontos de coleta PAM-CI-3A e PAR-CI-2A, conforme 
mostrado na Figura 2..

Cam ada (cm) Camada (cm)

Figura 2. Taxa de sedimentação nos pontos de coleta de sedimento das plataformas de 
Pampo (PAM-CI-3A) e Pargo (PAR-CI-2A).

As velocidades de sedimentação foram calculadas segundo o modelo CIC (Constant Initial 
Concentration), sendo que os dados de porosidade demonstraram que não era necessária uma 
correção para o efeito de compactação.

A velocidade de sedimentação encontrada para o ponto de amostragem PAM-CI-3A, na 
região da plataforma de Pampo de 0,08 cm/ano, é coerente com uma região de baixa 
deposição de sedimentos como a região da plataforma continental. Pode-se notar, ainda a 
presença de uma camada de mistura representada pela primeira fatia do sedimento de 0-1 cm. 
Esta camada de mistura tende a homogeneizar as camadas situadas nos 2 primeiros 
centímetros de sedimento.

Por outro lado, os 0,28 cm/ano encontrados para Pargo podem parecer elevados para uma 
região como esta. Esta diferença, onde a taxa de sedimentação na região de Pargo foi maior 
que em Pampo, pode refletir um maior aporte de material particulado de origem fluvial nesta 
região, levando em consideração a localização da plataforma de Pargo ao nordeste da Bacia
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de Campos e sua proximidade à foz do Rio Paraíba do Sul. No entanto, para ambas
plataformas, velocidades de sedimentação maiores e/ou menores do que estas são possíveis

210considerando, por exemplo, as concentrações de Pb nos pontos de amostragem 2D e 2A 
para Pampo e 1A e 2D para Pargo.

3. CONCLUSÕES

No presente trabalho, caracterizaram-se e avaliaram-se os níveis de concentração dos 
radionuclídeos naturais em sedimento marinho entorno de plataformas de exploração de 
petróleo offshore na Bacia de Campos. A plataforma de Pargo apresentou valores de 
concentração de 226Ra e 228Ra superiores aos encontrados em Pampo e a datação por 210Pb 
mostrou uma maior deposição de sedimentos na plataforma de Pargo, que pode refletir um 
maior aporte de material particulado de origem fluvial (Rio Paraíba do Sul) nesta região. 
Com os resultados desta pesquisa pode-se concluir que, a região estudada, apesar dos grandes 
volumes de efluentes descartados no mar, as concentrações de radionuclídeos naturais nos 
sedimentos estudados, encontram-se nos níveis naturais relatados na literatura, indicando que 
a dispersão pelas correntes locais minimiza o impacto ambiental.
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