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OBJETIVOS: 

O presente trabalho objetivou: 

//'~ 

- caracterizar os ~imentos de fundo)da região de Angra dos 
Reis, na área de di~rs~da efluente da Unidade 1 da Ce~ 
traI Nuclear Almirante Âlvaro Alberto. 

- determinar a capacidade de adsorção desses sed~entos para 
os radionuclideos de meia-vida longa e média a serem lança 

. -
dos no efluente do reator em maior concentração. 

- estimar a fração dos diferentes radionuclídeos estudados 
que será imobilizada nos sedimentos. 

- identificar os radionuclideos críticos disponíveis para a 
cadeia alimentar. 
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Capitulo 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Gene~at~dade4 

A crescente e imensa demanda mundial de energia, 

a diminuição das reservas de combustIvel (gás, petróleo, ca~ 

vão, madeira) e o aproveitamento quase total, em muitos paI 

ses, do potencial hidroenergético levaram o Homem a buscar 
novas fontes de energia para suprir suas necessidades. 

A transformação de massa em energia, prevista 
por Einstein, era um substitutivo para a energia solar utili 
zada de maneira indireta até então. A descoberta da fissão 

nuclear, em 1939, liberando grande quantidade de energia de 
massa armazenada no núcleo, sob a forma de energia de liga 
ção entre os nucleons, foi uma promessa logo tornada realid~ 

de pelo desenvolvimento da tecnologia de reatores nucleares. 
o processo de fissão requer um elemento de 
atômico, como o 235u, que se fissiona quando 

elevado núcleo 

um neutron in 
ter age com o seu núcleo. A energia cinética é.os fragmentos 

do núcleo, resultante da perda de massa que ocorre na fissão, 
é convertida em calor quando estes colidem com os átomos vi' 
zinhos, podendo ser transformada finalmente em energia elé~ 
ca. 

o processo de fissão controlada e a transferên 
ela de energia se dá em reatores nucleares, cujos componen 
tes essenciais nos modelos atualmente empregados, são: 

combustível, cuja fissão produz neutrons e li 
hera energia. 

- o moderador de neutrons, que tem a função de 
diminuir sua energia cinética ca~acitando-os para novas fis 
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soes. 
- dispositivos de controle, que são usados para 

regular a razão de liberação de energia, ou seja, controlar 
a fissão. 

- o fluIdo de refrigeração, que remove o 
gerado no reator (1). 

calor 

o fluIdo de refrigeração desloca-se em circuito 

primário fechado passando pelo combustIvel e levando o calor 

gerado pela fissão para o exterior. Em alguns reatores, co 

mo os de água fervente, há a produção de vapor diretamente 
no circuito primário. Em outros tipos de reatores o calor 

removido do combustlvel pelo fluIdo de refrigeração é trans 
ferido para um circuito secundário fechado contendo água, 
produzindo o vapor que movimentará as turbinas. Em ambos os 

casos a condensação do 'vapor das turbinas é feita por um si!, 
tema trocador de calor em circuito aberto, onde é utilizado 
para refrigeração uma grande quantidade de água, normalmente 
de rios e mar. A água destes circuitos não entra em contato 

com o fluIdo de refrigeração primário, havendo possibilidade 

apenas remota de contaminação direta. (1,2) ~ 
A variedade :te tipos de reatores existentes de 

ve-se ao objetivo de cada ~~ (produção de energia, produção 
de material radioativo, pesquisaI etc.), ao tipo de combu~' 

tIvel (urânio enriquecido, urânio natural, plutônio), ao flui 

do de refrigeração (gás, sÓdio, água, etc.), ao moderador de 
neutrons (água leve ou pesada, grafite), à tecnologia dese~ 
volvida para aproveitamento do calor gerado (reatores de 
água fervente, de água pressurizada, entre outros), além do 
saldo de consumo do combustível (de alto consumo, de baixo 

consumo e os regenadores). No entanto todos eles formam no 
seu interior material radioativo não aproveitável ( produtos 
de fissão e de ativação) podendo, também formar produtos fIs 
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seis utilizáveis como combustível para novos reatores a paE 
tir de elementos férteis. (l). 

Os produtos de fissão são gerados pela quebra 
dos núcleos do co.wb\1st.!vel que.ndoneutrons de energia 
tivel incidem sobre eles. A reação geral de fissão 
ao esquema: 

comp~ 

obedece 

~ + n ------~ [A + ~F] ------~ X + Y + kn + E 

onde X e Y são produtos de fissão, sempre radioativos, kn é 
o número de neutrons liberados por fissão e E é a energia de 
massa que aparece como energia cinética de X, Y, kn, radia 
ções gama, Para a fissão do 235u, k é de aproximadamente 
2,5 e E de 220 MeVjfissão. (3) 

Os produtos de ativação sao formados pela inter~ 
ção de neutrons com materiais que envolvem o combustível, c2 
mo sejam: revestimento de combustível, fluido de refriger.! 
ção, moderadores i vaso do reator, gases dissolvidos no fluI 
do de refrigeração, produtos de corrosão, materiais de cons 
trução, etc. Na reação de ativação um neutron penetra no nú 
c1eo de um elemento, estável ou não, tornando-o radioativo -segundo a equaçao: 

~ + n ______ ~(A + lk 
z z 

o radionuclIdeo ~. + lk no seu decaimento pode 
Z 

originar um nuclldeo estável ou radioativo. 
A formação de elementos fIsseis que ocorre no 

combustível é semelhante à reação de ativação onde um neu 
tron é absorvido pelo núcleo de um elemento fértil, como o 
238u e 232Th e após sucessivos decaimentos radioativos se 

transforma em novo elemento combustIvel. O 238u, com uma p~ 
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centagem de 99,276% no urânio natural origina o 239pu de a
cordo com o esquema: 

238 239 Q- 239 A- 239 
U + n -.----+ U -~---+ Np -~---+ P'\l (4 ,5 ,6) 

A quantidade total desses produtos radioa'tivos 

armazenados no reator dependem do material usado na constru 
ção, do combustível, do tipo de reator, de sua potência e do 
tempo de funcionamento. Em reatores de água leve o acúmulo 
de radioatividade é de cerca de 1 Megacurie por Megawatt-té~ 
mico após 500 dias de funcionamento. (2). 

Estes produtos permanecem nas barras de combustI 
vel, no fluído de refrigeração e no vaso de contenção do rea 
tor não sendo praticamente liberados para o exterior. No en 
tanto, em operação normal há necessidade periódica de retirar 
do fluIdo de refrigeração os produtos assim formados, pode~ 
do ocorrer também escapamentos gasosos e lIquidos devido às 
imperfeições do material de construção~ bombas e canaliza 
çôes. Estes fluidos contaminados são submetidos à processos 
físicos e quimicos na secção de tratamento de : .. ,ejeitos e de 
volvidos ao circuito primário. Os resíduos radioativos re 
sultantes são concentrados e após decaimento dos radionuclI 
deos de meia-vida curta são imobilizados em tonéis her,mét! 
cos e segregados em locais pré-determinados, sob controle.(2). 

Os efluentes destes tratamentos contém uma radi~ 
_atividade muito pequena porém mensurável pode~er lançados, ~.-t
de maneira controlada e após monitoraçao, no meio ambiente. 

Esta liberação continuada de pequenas quantida 

::s o::r:~:~~:u~~i:::;t:::::~:~-:~:~:~~i~~~~~~ :% 
constante dos níveis de radiação e da quantidade e qualidade 
da contaminação radioativa do meio ambiente . 



, 

A preocupação existentel em âmbito mundial, so 
bre o destino dos rejeitos radioativos produzidos em diveE 
sos tipos de instalações nucleares e a utilização crescente 
das radiações ionizantes, levaram à criação de organismos in 
ternacionais que controlam de maneira rigorosa os níveis de 

radioatividade no ambiente, estabelecendo limites com base na 
dose de irradiação que poderão provocar em grupos de popu 
lação humana. 

Os destinos que os radionuclídeos liberados no 
ambiente podem ter são inúmeros e complexos. Radionuclldeos 
gasosos sofrem diluiçao na atmosfera, cuja magnitude depe~ 

de das condições geográficas e metereológicas. Alguns radio 
nuclIdeos depositam-se no solo podendo ser absorvidos por 
plantas, enquanto outros, como os gases nobres, permanecem 
na atmosfera. 

-
Os ei luentes líquidos liberados nos cursos ~ãgy,a, 

são diluídos em grandes volumes e dispersados pelo __ -próptiO--.. 
fluxo e correntes. No entanto a atividade biológica dos or 
ganismos I os sedimentos e--a'-s-partIculas em suspensão na água 

poderão agir como con~~ntradores de alguns radionu~i.ideos~~ 
1\ -mo o fazem com os seus isótopos estaveis. ;/ 
\ . ~ O consu:mo pe-lo Homenl:-de--P;~.tos vegetais ou ani--' 

"'ltta1.-S·"concentradores de certos radionuclídeos e a . inalação 
de produtos radioativos pode levar ao acúmulo desses elemen' 
tos em órgãos, do corpo provocando irradiação interna. Os ra 
dioelementos que não são concentrados biologicamente e os re 
je.itos sólidos estocados são potencialmente capazes de irra 
diar externamente o Homem. As doses de irradiação poderão 
causar danos biológicos e genéticos ã Humanidade, possibili 
dade esta totalmente indesejável. O controle e fiscalização 
deste acréscimo de radioatividade no meio ambiente é feita 
de maneira rigorosa para que os seus nlveis nos diversos ma 
teriais não ultrapassem as conce:ntrações máximas permitidas 
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pelos órgãos internacionais e nacionais de proteção radiol2 
gica. 

A experiência com reatores nucleares tem demons 
trado que algumas vias de transporte até o Homem e alguns ri! 
dionucl!deos são muito mais importantes em termos radiobiol§ 
gicos que os demais e são por isto mesmo denominados de crI 
ticos. Analogamente podem existir nas vizinhanças do reator 
grupos de população que, por sua localização, tipo de ativi 
dade ou hábitos alimentares, estarão mais expostos ã irradi~ 
ção externa ou interna que os demais membros da população. 

Estes grupos ou elementos do pÚblico, que são d~ 
nominados de crIticos, são aqueles que receberão as maiores 
doses de irradiação, nas circunstâncias locais. Estas doses 
são estimadas através do estudo das características de dilui 
ção, dispersão, imobilização ou concentração dos radionuclí 
deos crIticos nesse ambiente. Sendo os níveis de dose do 
grupo crItico menores que os limites de dose estabelecidos 
pelos organismos nacionais de controle pode-se afirmar que a 
operaçao do reator é segura, pois nenhum outro grupo ou ele 
mento da população receberá doses superiores ã essas. (?,8) 

A abordagem do problema de contamin.ação do meio 
ambiente por um reator nuclear de potência pelo critério das 
cadeias alimentares e grupamentos humanos crIticos é hoje g~ 
neralizada pois possibilita que o programa de controle e fis 
calização seja concentrado em apenas algumas vias e em um pe 
queno número de radionuclldeos. (9) 

1.2 Ca~a~te~4ticd4 da Unidade 1 da Cen~~a~ Nucle4~ Almi4an 

~e Ãiva40 Albe4to 

A Unidade 1 da Central Nuclear Almirante Alvaro 
Alberto (CNAAA) está localizada na Praia do Itaorna em Angra 
dos Reis. (Fig. l.l.) ~ constitu!da por um reator do tipo 
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PWR {reator de água pressurizada),eorn uma potência de 1961 
megawatts-térmicos (627 megawatts-elétrioos), em 80% da car 
ga. (Fig. L 2) • Este reator opera em condições tais que a ã 
gua do circuito primário de refrigeração não entra em ebuli 
ção. A pressão no vaso de contenção do reator será de 2285 
psi (157,6 bars) permitindo que a água atinja uma temperat~ 

ra média de 306°C. (10) 
Através de um sistema trocador de calor há ger~ 

ção de vapor no circuito secundário, retornando a água do 
circuito primário, por bombeamento, para o núcleo do reátor. 
O vapor gerado no secundário movimenta as turbinas, é conde~ 
sado por outro sistema de refrigereção que utiliza a água do 
mar, voltando novamente para o sistema trocador de calor.Nes 

Figura •. 2 
ESQUEMA DE UM REATOR NUCLEAR DE AGUA PRESSURIZAOA 

VAPOR -

ÂGUA ... 
BOMBA 

GERADOR 

BOMBA 

VAPOR 

-ÁGUA 
... .. . 

~ 

~ 

~ 

~ 
~ --,-",... ", .. 
~ 



I , , 

9 

te circuito secundário a temperatura média do vapor atinge 

272°C com pressão de 920 psi (63,4 bars). (lO) A água do mar, 

para refrigerar ° condens'ador de vapor das turbinas, será 
bombeada da Enseada de Itaorna e lançada através de um tunel 

no Saco Piraquara de Fora, com uma vazão de 36,6m3/s. Neste 
trânsito a água de refrigeração aumentará sua temperatura de, 
no máximo, 7°C (10). 

A CNAAA usará como combustivel o urânio enriqu~ 

cido com uma percentagem de 2,5% de 235u , na forma de grãos 

de dióxido de urânio, ocluidos em uma liga de zircônio (zi~ 

caloy) altamente resistente à corrosão, formando as barras 
do combustível. As barras serão ligadas em geometria favorá 
vel, por entre as quais passará a água de refrigeração demi
neralizada contendo um absorvedor de neutrons dissolvido, bo 
ro, em concentração de aproximadamente 1,1 a 1,2 g/l (IO).Ne~ 

te tipo de reator o moderador de neutrons é a própria água 
de refrigeração do primário que circula entre as barras de 
combustível. 

o controle mecânico será feito através de um fel 

xe de barras absorvedoras, constituidas de uma liga de prata, 

indio e cadmio revestidas de aço inoxidável, que se deslocam 
no interior de tubos guias de liga de zircônio localizado den 
tro do conjunto combustIvel. CIO) 

O projeto inerente do reator de água pressuriz~ 

da reduz significativamente a quantidade de produtos de ati 

vação e fissão que podem ser liberados para o exterior. As 
barreiras existentes entre a produção desses elementos radi2 
ativos e o meio ambiente são: a matriz do combustivel de dió 
xido de urânio que retém os produtos de fissão 

10) I o revestimento das barras de combustlvel, 

tenção do reator sob alta pressão e a água de 

formados (2, 

o vaso de con 

refrigeração, 
além da própria cúpula do reator que possui pressão levemen 
te menor que o exterior. (10) 



-camente nao 
do circuito 
defeitos do 

1 d f , - 235 Os produtos resu tantes a ~ssao do U 

são,ern condições normais, liberados para a 
primário de refrigeração 1 isto só ocorrendo 
revestimento das barras do combustIvel. 
O estudo da previsão de acidentes possíveis 

10 

prati 
água 
por 

ou 
prováveis levou ao estabelecimento de sistemas de controle , 
monitoração e alarme. As blindagens e distâncias foram pr2, 
jetadas de forma que o pessoal que trabalha nas salas de CO~ 
trole e afins recebem doses abaixo das doses máximas permis! 
veis ocupacionais, mesmo sob condições de acidentes mais se 
veras. Outros sistemas e instrumentações de controle são pr~ 
vistos para monitorar e manter em condições de funcionamento 
os sistemas de refrigeração do circuito secundário, o sist~ 

ma de vapor e os sistemas auxiliares. (lO) 
Qualquer variação apreciável na multiplicação de 

neutrons aciona os dispositivos de segurança para iniciar a 
ação corretiva, como variar a concentração de boro na água 
de refrigeração, diminuir a pressão no circuito primário, v~ 
riar a posição das barras de controle. Nas secções externas 
do reator haverá um aumento de ventilação para dispersar os 
radionuclIdeos gasosos e a operação de sistemas acessórios 
de descontaminação e tratamento. (10) 

Durante a operação de troca das barras de combu~ 
tIvel as barras de controle também são retiradas parcial ou 
totalmente. Para evitar que a reação de fissão se torne su 
percrítica a concentração de boro é mantida em níveis mais 
elevados de forma a reduzir a multiplicação de neutrons asse 
gurando a não ocorrência de acidentes. (10) 

1.3 T~azamento de Rejeito~ 

A atividade específica dos radionuclldeos dos re 
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jeitos é sempre muito elevada, não podendo ser lançados para 

o meio ambiente sem tratamento prévio, posterior monitoração 

e liberação contrC)lada'. 

Os fluidos radioativos, coletados no sistema de 

tratamento de rejeitos, são mantidos em reservatórios e taB 

! ques, amostrados e analisados para quantificar a radioativi 

dade, com identificação isotópica se necessária, procedend~ 

se o tratamento de acordo com estes resultados. Os efluentes 
\ 
\ destes tratamentos são então liberados no ambiente sob condi . ~ 
\ções controlad~~_:,._. L1.J)_~-= ______ "", . -. ~_. __ .. _____ -------.. -

"""",, _-/'Õ' sistema de tratamento de rejeitos lIquidos é 
projetado para receber, segregar, tratar, reciclar o rejeito 

e liberar o efluente lIquido. A composição básica do lIqui 

do coletado nos tanques para tratamento é água contendo áci 
do bórico e alguma radioatividade. Este lIquido será conce!! 

trado por evaporação; o resIduo da evaporação, que contém o 

boro e a maior parte dos radionuclídeos, ê segregado e o va 
por condensado passa através de resinas trocadoras de Ions 

para tanques de armazenamento podendo ser novamente usado no 

sistema de refrigeração do reat;.or. Amostras são retiradas 

com frequência sufic:iente para assegurar a descontaminação ; 

se necessário haverá o retorno desta água para o evaporador 
para ser submetida novamente ao tratamento de descontaminação. 

Após o decaimento dos radionuclídeos de meia-vi 

da curta, os resíduos dos evaporadores e as resinas 

são comprimidas e insolubilizadas em tambores que 

gregados fora do local da usina. (lO) 

usadas -serao se 

Os gases radioa-tivos dos fl-uldos contaminados são 
removidos por transporte com nitrogênio e retido no sistema 

de tratamento de rejeitos gasosos para eliminar a necessida

de de descarga intencional para a atmosfera, durante o tempo 

de operação do reator. Este sistema consiste principalmente 
de um circuito fechado possuindo compressores de gases, cata 
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lizadores de recombinação e tanques de decaimento. O cataI i 

zador remove o hidrogênio da mistura gasosa por oxidação a 

vapor d'água que é removido por condensação. Após retirada 

do vapor d I água o g,ãs será succionado para os tanques de de 

caimet1to, sendo estocados durante o tempo de operaçao normal 

do reator, previsto em quarenta anos. (10) 

Os efluentes liquidos originados nas diversas 

secções de tratamento serão liberados no mar através do sis 

tema de refrigeração das turbinas, ocorrendo neste estágio 

uma grande diluição com posteriores diluições com a água da 

Baia da Ribeira e áreas vizinhas. 

A previsão do total de radionuclideos liberados 

no efluente líquido não C9".le exceder 2 Ci/ano, excluIndo 3H , 

de acordo com a tabela 1.1 que os qualifica e os quantifica 

em função da concentração máxima permissível para água pot~ 

vel (CMP). As tabelas 1.2 e 1.3 fornecem a previsão dos ga

ses dissolvidos no afluente liquidO e do 3H liberados no mar, 

fornecidas pelo fabricante. (10) 

1.4 Compo~tamento d04 ~adlonuelZdeo~ no ambiente ma~inho 

Quando l.iberados nos cursos de água os rejeites 

radioativos podem ter vários destinos, dependendo da sua con 

centração, sua diluição isotópica nos seus homólogos está

veis normalmente existentes na água do mar, suas proprieda 

des fisicas e químicas e sua in'teração com os diversos comp,Q 

nentes do meio aquático. Uma vez lançados na água, os radio 

nuclideos são diluídos podendo ser utilizados pela matéria 

viva, serem adsorvidos partículas em sus 
----=-----------------~------.~~----~r-------~----~---
pensa0 ou permanecerem 

as costeiras, como 
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TABELA 1.1 

Caracteristicas dos radionuc1Ideos do efluente da Unidade 1 

da CNAAA (10) 

Radionu 
c1ideo-

Fração da 
C.M.P. 

Meia-vida mCi/ano 

51cr 27,8 dias 0,37 1,6 x lO-la 

54Mn 240 dias 0,26 2,2 x 10-9 

56Mn, 2,5 horas 0,09 7,8 x 10-10 

55
Fe 2,6 anos 0,38 4,1 x 10-10 

* 
59

Fe 45,1 dias 1,46 2,5 x 10-8 

* 
S8co 71,,3 dias 12,21 1,0 x 10-7 

* 
60co ) 5,24 anos 0,45 1,3 x 10-8 

--.-.--a4.:----
Br 6 min 0,03 6,4 x 10-10 

88
Rb 18 min 1,33 3 / 8 x 10-7 

89Rb 15 min 0,03 8,6 x lO~9 

* 
89 Sr 50 1 5 dias 1,74 5,0 x 10-7 

* 
90sr 27,7 anos 0,08 2,3 x 10-7 

91sr 9,67 horas 0,02 3,4 x 10-10 
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92sr 

90y 

91y 

92y 

95Nb 

95zr 

991-10 

.1311 

132
1 

133 r 

134 I 

135r 

132Te 

134Te 

*134Cs 

*136Cs 

*137cs 

2,6 horas 

64,2 horas 

57,5 dias 

3,6 horas 

35 dias 

65 dias 

66 horas 

8,08 dias 

2,6 horas 

20,8 horas 

52,5 min 

6,7 horas 

77,7 horas 

44 min 

2,07 anos 

12,9 dias 

26,6 anos 

~14 

0,01 1,4 x 10-10 

0,01 4,3 x lO-la 

2,88 8,3 x lO-la 

0,01 1,5 x 10-10 

0,45 3 , 9 x 10- 9 

0,34 5,0 x 10-9 

411,0 8,8 x 10-6 

501,0 1,4 x 10-3 

2,46 7,1 x 10-7 

97,5 8,4 x 10-5 

0,61 2,7 x 10-8 

16,7 3,6 x 10-6 

23 , 1 1,0 x 10-6 

0,03 1,3 x 10-9 

147,0 1,4 x 10-5 

46,5 6,6 x 10-7 

730,0 3,2 x 10-5 
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138CS 

*140Ba 

140La 

141ce 

*144ce 

15 

/ 

32,2 min 0,63 9,0 x 10-5 

12 , 8 dias 1,19 5,1 x 10-8 

40,22 horas 0,06 2,6 x 10-8 

33,1 diat\ 0,28 2,7 x 10-9 

285 dias 0,13 1,1 x 10-8 

* radionuc1Ideos que satisfazem os critêrios adotados 

Total: 2,0 Ci/ano 

Fração total da CMP = 1,6 x 10-3 
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TABELA 1.2 

Caracterlsticas dos gases nobres dissolvidos no ef1uente da 

Unidade 1 da CNAM. (10) 

Radionuclídeo 

85 ' 
Kr 

l33xe 

133mXe 

outros 

Meia-vida 

10,3 anos 

5,7 dias 

2,3 dias 

Total = 0,089 mel/ano 
Fração total da eM? = 2,6 x 10-5 

TABELA 1.3 

mCl/ano Fração da C.M.P. 

10 2,9 x 10-6 

68 2,0 x 10-5 

10 2,9 x 10-6 

1 2,9 x 10-7 

Estimati.va de liberação anual de tritio em operação normal. (lO) 

Fonte de liberaç3.o ~o tritio 

libera~ão devida a perdas não 
reciclaveis 

liberação devida ao tritio da 
água de ref.rigeração: . 

a) ciclo inicial de operação 

b) ciclo ~e equil!brio 
operaçao 

de 

Curies/ano 

50 

638 

365 

Fração C.M.P. 

-5 1,44xlO 

-4 1,83xlO 

-4 1,05xlO 
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- salinidade variável 
padrões de circulação de água superficial e 

sub-superficial que tendem a favorecer a retenção próxima da 
costa das substâncias introduzidas 

- atividade biológica relativamente intensa 
- abundância de part,lculas em suspensão na água I 

de origem biológica, mineralógica ou terrIgena 
- maiores variações de temperatura 
- profundidade reduzida, possibilitando o conta 

to da água superficial com o sedimento do fundo e a suspen 
são deste por agitação da água, provocada por ventos, marés 
e correntes 

- pH variável, etc. 

o estudo da influência isolada de cada uma de! 
tas características sobre o comportamento de espécies qu!m! 
cas introduzidas nestas águas é muito cornplexo~ geralmente 
observa-se apenas o conjunto dessas influências em cada loca 
lização particular. 

Pode-se afirmar portanto, que o transporte e di~ 
tribuição de radionuclldeos introduzidos no mar será depea 
dente de sua interação com a água, com organismos marinhos e 
sedimentos. Organismos, seus detritos e sedimentos acumulam 
vârios elemen'tos em concentrações muito superiores às exis 
tentes na água e podem influenciar marcadamente na distribui 
ção dos correspondentes radionuclldeos em ãreas de râpida se 
dimentação ou atividade biológica intensa. 

Os sedimentos podem reter radionuclIdeos e seus 
homólogos estáveis por vários processos. Estes mecanismos 
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de retenção nao são muito bem conhecidos existindo, no entan 

to, uma extensa literatura sobre processos de troca em solos 
- 90 45 e minerais. A retençao fraca do Sr e Ca nos sedimentos 

marinhos sugere que estes radionuclideos -sao envolvidos em 

reações de troca com seus isótooos ec;;táveis Que são .relativa .oJ ......._ 

mente abundantes na água do mar. Pax;:.ª Q\ltros radionuc1Ideos .---
a concentração de seus homólogos estáveis na água do mar é I 
tão baixa que a forma estável não influi de maneira signifi 

• ,.. • _ _ •• •• •••• ••• ._ .... ,. • •••••• n •••• • \ 

cante nos processos det~oca_iônica, predominajndo a;;:.~agão--., 

de troca com outros íons, como no caso de Co e Zn. (13,14) 
• • - __ '.. _. - - 0.0 - - ._ - __ o <' . - . - - ____ -=-.-'-'-

Alguns radionuclldeos podem ser 1sotoPi\amente trocados por 

reações de precipita~ão e dissolução frequentemente com fOE 
mação de compostos com as partIculas de sedimento, como o 
Fe, Zr e Th (15). 

~m experiências de retenção de radionuclldeos em 
sedimentos estes processos sao geralmente designados de ad -sorçao ocorrendo na superfIcie, em contraste com a absorção. -que se dá em todo o volume da pa I'..t-l. eu la. 

A dessorção ocorre quando substâncias adsorvidas 

~ sedimentos passam novamente à solução devido a mudanças 

das condições do ambientei como, por exemplo, quando sedime~ 

tos de rio que adsorveram césio atingem a água 10 mar, ou d~ 

vida a processos de troca isotópica ou iônica com Ions exis 

tentes na água do mar, num equilíbrio dinâmico. (11,18) 

A capacidade de adsorção dos sedimentos para di 

versos elementos foi estudada por Duursma E.K. (14) com sedi 

mentos finos de mar profundo, coletados em diversos oceanos, 

considerando todos os processos de incorporação, pelo uso de 

diferentes técnicas laboratoriais. A sequência estabelecida 

por este 

guinte: 

estudo, por ordem decrescente de retenção, é a se 

üG 
~ 

Pm>Ru>Mn·, ZpFe>Zn>Rb>Cs 1. U, Pu>Sr>Ca. 

A posição do cério e do cobalto não é bem defini 

da, situando-se genericamente entre Pm e.Fe. 
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De uma maneira geral, os sedimentos finos tendem 
-~--------------~------a adsorver uma ~dG~. que os grossos devido a sua 

maior superfície. 3,17,18) No entanto, a adsorção sele ti 
va das partículas ifias não é sempre diretamente proporci~ 

na1 à área específica (cm2/g) pois depende dos compostos mi 
nerais e dos radionuclídeos envolvidos. (14) 

Os processos pelos quais os organismos marinhos 
podem concentr,ar os radionuclideos são: 

- adsorção (concentração nas superfícies expos
tas) 

- incorporação (ingestão pelo organismo, direta 
mente da água ou da alimentação) 

A importância relativa destes processos depend~ 

rã do tipo e quantidade dos organismos envolvidos, a nature 
za e concentração dos radionuclldeos disponíveis, seu estado 
flsico e químico e a presença de outras substâncias dissolvi 
das na água. Particularmente importante na ingestão de um ~ 
lemento é a presença de outros elementos de comportamento m~ 
tabólico similar, como,por exemplo, Sr e Ca. (19) 

O comportamento dos dif.erentes elementos quími -cos na água do mar, sua interação com os sedimentos e org3! 
nismos marinhos foi alvo de inümeros estudos nos mais diver 
sos paIses e condiçoes. Reações de troca entre zinco iônico 
e natural foram estudadas porA. Piro (20). O comportamento 
do cério foi pesquisado por S. Hirano, no Japão (21). O tr3! 
ba1ho mais completo foi realizado por E.R. Duursma compara~ 

do a atividade especIfica dos radionuclldeos adsorvidos por 
sedimentos em relação ã composição dos elementos estáveis, u 
tilizando Mn, Fe, Co, Zn, Sr, Zr, R~í Ce e Pp, em sessenta ~ 

Reações de adsorção-dessorção de mercúrio em matéria em sus 
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-pensa0 foram estudadas por M.H. Bothner (22) e perfis de dis 
tribuição de alguns metais traços em solução e formas parti 

culadas entre a água e. sedimentos de fundo e em suspensão de 

wn fiorde do Alasca por D.C. Burrel (23). A influência da 
variação de salinidade no equillbrio de adsorção-dessorção 
em sistemas sedimento-água doce e sedimento-água do mar foi 

realizado por C.N. Murray (24) enquanto D.W. Ewans (25) veri 
ficou o efeito da água do mar na disi.:.ribuição de radionuclI 
deos solúveis em água do rio Colúmbia, utilizando Zn, Mn, Cri 
Sb e Se. Metais traços em estuários foram analisados por D. 

A.Wolfe (26) e Y. Nishiwaki (12) em função dos seguintes p~ 
râmetros: tipos de sedimento, organismos marinhos dominantes 
e variações sesanais. H. Peperstraete (27) realizou um estu 
do sobre as características fíSico-químicas de sais de rutê 
nio durante a transição da água doce para o mar. Muitos ou 
tros trabalhos foram realizados sobre a interação de radion~ 
clídeos com a biota marinha, competição entre espécies vivas 
e sedimentos e sua concentração por diferentes tipos de pei 
xes, algas, mexilhões, e outros organismos • 

. 0.6 

análise da tabela 1.1 levou à escolha de a1-
ídeos para medidas de adsorção pelos sedimen 

seguintes critérios arbitrários: 

possuam meia-vida superior a cinco dias 
- serão lançados ao mar com a concentração média 

anual superior i fraçio de 10-8 da concentra 
çào máxima permisslvel para agua potável, ace! 

a pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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do Brasil (28). 

Para a unidade~da CNAAA estes radionuclldeos 

são isótopos do I, Cs, Sr, Co, Fe, Ba e ee. Para a realiza 

çã~ das experiências em lab atório ~oram selecionados ra~~ -.( . 
isotopos desses elementos que fossem emissores de radiaçoes~(L/ 
gama e de meia-vida compatível tempo/ 

Os radionuclldeos escolhidos foram 
85sr , 137Cs e 1311 • 

O comportamento geralmente obser",ado para os el~ 

mentos qu!.micos aqui estudados, quando introduzidos em águas 
costeiras, é resumido na tabela 1.4 (18, 21,29, 30). 

TABELA 1.4 

Compartimento dos elementos em águas costeiras 

Elemento 

césio 

bário 

estrôncio 

iodo 

FO.t"ms. predominante n? água do 
mar 

iônica-solúvel 

iônica-solúvel 

iônica-solúvel 

iônica-solúvel 

ferro particulada, co16ide 

~_~ica, complexado, 

cêrio iônica, particulado 

concentração 
em solução na 

água do mar 
(lJ9/1) 

0,3 

20,0 

8 x 103 

60 

~
., ... ~ .. _. 
. 0,4 , 

1 x·lo;;;;j·····.c. 
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o ferro, solúvel em água doce ou em forma colo! 
dal, quando atinge o mar forma hidróxido de ferro insolúvel 

(13,17), floculando. A pequena concentração normalmente e 

xis tente em forma solúvel s devida sobret'udo à presença da 

complexos orgânicos solúveis. 
--" -....-.. 

6 cobalto estável ocorre na água do mar na forma 

iônica (18); em águas de estuário aproximadamente metade do .-
:obalto ~issalvi~o está sob a 
( 30 ), existindo uma pequena 
da vitamina B-l2 sintetizada 

forma .:le complexos não iônicos 

concentração cc, tituinte 
or bactéria ./ 11) 

o estrôncio e o bário, na forma 
sr+2 e Ba+2 existem em alta concentração na água do mar, ten 

do um comportamento semelhante e sendo metabo1izado por pr.Q. 
- - i f +2 cessos ana1ogos aos do cale o, que, sob a arma de Ca , tem 

uma concentração de 4,1 x 105 ~g/l, carreando aqueles (18). 

O iodo radioativo liberado no mar será diluldo 
com o iodo estável; sua concentração como Ion á diretamente 
proporcional ã salinidade, mostrando uma grande estabilidade 

em solução (la). 

Para o cário, a concentração do fosfato solúvel 
parece influenciar sua concentração na água do mar (18) onde 

ocorre principalmente na forma iônica, sendo que uma fração 
de 20 a 25% se torna particulada com um diâmetro maior do 
que 0,01 ~m depois de quarenta dias do lançamento. (13,18) 

A salinidade influi na concentração de césio na 
água, havendo a dessorção desse elemento do .sedimento quando 

este passa para águas mais salinas, (ll) passando a existir 
sob a forma iônica-solúvel na água do mar (29). 
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CapItulo II 

MATERIAIS E MtTODOS 

2.1 Ã~e4 de E&tudo 

A área de estudo compreende as vizinhanças ime 
diatas do ponto de lançamento do efluente da CNAAA, a B~Ia 

de Ribeira, com suas enseadas (Bracul, Ariró e Japulba), on 
de se processará a diluição do efluente 1 e um trecho do mar 
imediatamente ao sul de Itaorna, estendendo-se de Mambucaba 
até a costa sul da Ilha da Gipóia. 

A carta do Ministério da Marinha, DHN-1608, (Fig. 
1 .. 1) que contém indicações sobre os sedimentos de fundo, foi 
o documento básico para o planejamento da amostragem de sedi 
menta. 

A circulação marinha nesta área não foi estudada. 
No entanto, estudos anteriores realizados pela FEMAR, em 
1972 (31) nas enseadas vizinhas de Itaorna, Mamede e Piraqu~ 
ra de Fora concluiram que a circulação marinha permanente 
nestas tres enseadas é praticamente nula l conclusão esta co~ 
robo.rada pelo testemunho dos sedimentos lodosos de fundo. A 
julgar pela predominância de depósitos de lodo fino no fundo, 
a situação na Bala da Ribeira deve ser semelhante à das e~ 

seadas observadas: circulação permanente quase nula, circul~ 
ções locais fracas e variáveis, somente i.nfluenciadas pelo 
vento e pelas ondas. 

O regime de ventos na área é o normal desta re 
gião do Brasil. Ventos fortes só ocorrem nas passagens de 
frentes frias soprando de WSW-SW (oeste-sudoeste-sudoeste) • 
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o esquema de coleta de sedimentos teve por obj~ 

tivo abranger a área de uma maneira ampla e geral sendo fei 
ta ao longo de rumos determinados, em intervalos de 500 a 
1000 metros, na Bala da Ribeira, Sacos Piraquara de Fora e 
Piraquara de Dentro e ao largo da Enseada de Itaorna, desde 
a Ilha dó Algodão até a costa sul da Ilha da Gipóia. 

Os pontos de coleta eram demarcados na carta, por 
triangulação, tomando-se o rumo da embarcação, determinado 
por bússola e mantido poz' alinhamento de dois acidentes ge.2, 
gráficos, e uma segunda visada de pontos nas ilhas ou no con 
tinente. Deste modo é possivel repetir-se a coleta nos mes 
mos locais com pr"!cisão suficiente para os objetivos da amo,! 
tragem. As amostras eram coletadas com t1busca fundo" lanç,! 
do da embarcação e deixa.do cair endendo da 
natureza e textura do sedimento fun inge pr.2, 
fundidades variáveis sendo a ma I de cerca de 300m. 

Em cada lançamento coletava-se cerca de 0,5 kg 
f"! ' 

de lodo e , no caso de sedimentos arenosos, massas variáveis 

mas muito menores. Em ~to repetia-se o lançamento 
até se recolher cerca d 1 kg e sedimento. 

As amostras e ransferidas para recipientes 
plásticos numerados, mantidos em local fresco e transporta
das para o Rio de Janeiro onde eram guardadas em câmara fria 
a sOe até o momento de sua utilização. De acordo com este 
planej amento, foram colet.adas 67 amos'tras de sedimentos, se 
gundo os rumos e nos pontos indicados na figura 1.1 (Os sedi 
mentos de 1 a 5 não foram utilizados neste trabalho) • 

2.3 Ca~4cte~iza~io d04 aedimen~oa 

A oaracterização das' amostras de sedimentos co 
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letadas foi realizada baseada nas seg'uintes medidas: 

2.3.7 Anál"{,.6e. gJtll.l1t~l,n"ê.tJt,ic(r, d'.:l~ ~2.r{.~me.yt-ta~ tc,t!t~.6.~ caracte 

riza a 
textura dos sedimentos, élassificando-os segundo Õ teor de 
areia, silte e argila e grupa,ndo-os de acordo com os compo
nentes predominantes. Esta análise foi conduzida no Instit.!i!, 
to de Goeciências da UFRJ, pelo Prof. Dieter Muehe por dois 
processos diferentes. A análise da fração grosseira (areia) 
foi realizada por meio de fracionamento em conjunto de penei 
ras padrões e a da fração fina (silte e argila) pela técnica 
da pipetagem, adotando-se essencialmente a metodologia pro
posta por Robert Folk, em 1968 (32) .. 

2.3.2 V~n~idad~ da 6~a~~na contendo 9~~04 com di«me~~o.6 

menoJLe..6 do qtLe.&~_~Lvindica a homogeneidade ou hetero 
geneidade da fração fina dos sedimentos a serem utilizados 
nas medidas de adsorção dos radionucli.deos, em termos de va 
riação de composição de component:.es minerais, carbonatos e 
matéria orgânica. 

2 • .3.3 Ra.d.i.ott.t-i.v.i.da.de alna. e. be.td :t.ó:ta.;~.() do. 61!./lç.ão nina. 'd~â. 

me.:t.~o do gJLão ~ 37~m): classifica os finos dos sedime~ 
tos em termos da radioatividade intrInseca dos componentes 
minerais e orgânicos, adicionada à dos radionuclideos exi~ 

tentes na água do mar que foram adsorvidos pelos sedimentos. 

2.4 T~a.ta.men:t.o p4êv~o da~ a.mo~t4d4 

Preliminarmente as amostras eram passadas em pe 



26 

neiras grossas com malhas de cerca de 1 mm 2 para -a remoça0 
de material grosseiro. Em seguida eram acondicionadas em v~ 
silhames de plástico e mantidas em câmara fria e no escuro, 

para minimizar a ação bacteriana.~ma fração do sedi~nto t,2 
tal era reservada para análise granulométrica. O restante 

era fracionado em uma sequênc.ia de peneiras padrões acopl~ 

das a um,sistema vibrador, de fabricação Produtest. Para fa 

cilitar o peneiramento os sedimentos eram suspensos em água 

do mar coletada na região. Neste estudo foi utilizada a fr~ 
_ •• _" .r 

ção que passava na peneira de 400 mesh, com o grão de diâme 
-".-

tro menor ou igual a 37 11m. Esta fração era dividiÇla emàla.s 
- .. _----,. 

~artes: uma para medida de densidade e atividade alfa e beta 
totais e outra para as medidas de adsorção de radionucl!deos. 
Esta última fração era mantida em frasco plástico, a sOc',--;;o 

escuro, em água do mar. 

2.4.1 P~~p~o do ~ed~menzo pa4a medidd4 de den~ldade e al6a 
e beta. t:.oza.i~. 

Inicialmente a fração fina era centrifugada du 
rante uma hora a cerca de 300 vezes a gravidade (300 g) e li, 
vada duas vezes por centrifugação com água destilada. Secav~. 
se o sedimento em estufa a aproximadamente 120°C por várias 
horas e moia-se em graal de porcelana. Finalmente passava

-se em peneiras de 200 mesh (diâmetro do grão ~ 74 ~m) para 
remover os grumos maiores, retendo-se o peneirado. 

utilizou-se o método do picnômetro recomendado 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. (33) 
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Os picnômetros eram balões volumétricos de 100 m1, 
calibrados na temperatura de 20oC. Determinava-se a massa 
de cada balão com água destilada até a marca, oito vezes,ccm 
uma balança Net.tler modelo E-2üO e calculava-se a média. O 
desvio utilizado foi o maior obtido na série de medidas e 
correspondia a 0.03 g. Para determinar a densidade, transf~ 
ria-se uma massa de aprox~adamente 30 gramas de sedimento, 

... '.... .;7;-' li'; 
homogeneizado em agua destilada, para o balao. Em seguida, 
retirava-se o ar contido no sedimento conectando-se o garg~ 

lo do balão a uma bomba de vácuo. Mantinha-se o balão em sa 
la com temperatura de 200 C durante a noite e finalmente aju~ 
tava-se o menisco com água destilada e pesava-se o picnôm~ 
tro contendo a água e sedimento. O sed~ento contido no b~ 

lão era então quantitativamente transferido para uma cápsula 
de porcelana previamente tarada e seco em estufa até massa 
constante. Calculava-se a densidade pela equação: (33) 

d = 

onde: 

Ms = massa do 

Me = massa do 

M = massa do as 

Kt = densidade 

M s 

sedimento 

picnômetro 

picnômetro 
, 

da água na 

... 
com agua 

com água e sedimento 

temperatura da medida. 

Estas medidas estão afetadas de um erro de pes~ 

gem tomado como 0,01 g por pesada, além do erro de ajuste de 
menisco. O desvio padrão da densidade foi calculado de acoE 
do com as fórmulas usuais de propagação de erros. 
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Para estas medidas as amostras eram montadas de 
acordo com a técnica descrita por Turner (34) 1 citada por 
penna Franca (35) para contagem cintilométrica com ZnS, que 
é o sistema mais adequado para material de baixa atividade 
especIfica. 

Para cada amostra utilizava-se um anel de plásti 
co com diâmetro externo igual ao do fotocatodo da fotomulti 
plicadora a ser empregada (5,2 em), diâmetro interno de 4,2cm 
e espessura de cerca de 2 mm. Numa das faces colava-se uma 
fita gomada transparente e sepol~ilhavao cintilador, ZnS em 
pó ativado com prata, ZnS(Ag), no lado interno que contém 
o adesivo, de modo a se obter uma camada fina homogênea. Dis 
tribuia-se em seguida o sedimento fino, seco e moido sobre a 
pellcula de sulfeto de zinco, obtendo-se uma cama uniforme, 
de espessura infini,ta para as partlculas alfa mais energéti
cas. Finalmente colocava-se sobre o sedimento um disco de 
papelão de mesma superflcie que a área interna do anel e se~. 

lava-se o sistema com fita adesiva. Esta montagem apresenta 
uma série de vantagens, sendo a principal a retenção do 222Rn 
e do 22°Rn , radionuclldeos alfa emissores da famIlia do 22\a 
e 228Th , respectivamente (34,35); é de fácil montagem, não 
exigindo tratamento quImico das amostras, além de apresentar' 
facilidade de manipulação. As amostras montadas eram manti 
das em dessecador até o momento de iniciar a contagem, para 
evitar absorção de umidade. 

A contagem obtida nesta montagem é diretamente 
proporcional à atividade especifica da amostra, que pode ser 
calculada por comparação com a contagem de um padrão montado 
em condições idênticas. 

- 226 Foi utilizado como padrao uma montagem de Ra 
- 226 em BaS04 , preparado a partir de uma soluça0 de Ra padroni 
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zada fornecida pelo National Bureau of Standard, dos Estados 

Unidos, sob n94953. Este padrão foi preparado co-precip1tan 
226 do-se quantitativamente o Ra com Baso4 , que apresenta a 

vantagem de reter todo o 222Rn formado nas redes cristalinas 

do sal. (36, 37) Após trinta dias obtem-se o equilíbrio s~ 

cu lar do 226Ra com seus descendentes até o 21"p'o, ocorrendo 

a emissão de quatro partículas alfa com 100% de abundância 

por desintegração do 226Ra .' (4) ° padrão utilizado possuia 

uma atividade específica de 133,6 pC1 226Ra/ g de BaS04 ou 

534,4 pCi alfa/g de BaS04• 
° 226Ra foi selecionado corno referência pela fa 

cilidade de se obter soluções padrões confiáveis, por pos
suir uma longa meia vida (1602 anos) podendo ser considerado 

um padrão permanente e por ser um dos principais radionuclI
deos natural,s alfa emissores que se encontra no meio ambien
te. (37) 

o sistema de detecção consistia do cintilador 

ZnS (Ag) fazendo parte da amostra que era colocada diretame~ 
te em contato com ,o fotocatodo de uma sonda Nuclear Chicago 

modelo 028611 da qual foi retirado o cristal de NaI. Esta 
sonda era acoplada a um escallmetro Nuclear Chicago modelo 
8725, calibrado para contar pulsos gerados por part!culas al 
fa de até 8 MeV, abrangendo assim a faixa de energia das 
emissões naturais. 

Para medida da radiação de fundo do sistema de 
detecção foi necessário escolher materiais de baixa ativid~ 

de natural que substituissem o sedimento no preenchimento dos 
discos e que excluissem ao máximo as radiações emitidas p!. 
los materiais componentes da mon~agem, possuidores de pequ!. 
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na atividade alfa. Após medida de vários materiais normal 
mente utilizáveis (açúcar, cac03 , osso calcinado) a escolha 

recaiu no açúcar que forneceu a menor contagem (1,16±0,22)cph. 

Na medida rotineira dos sedimentos cada amostra, 

montada em duplicata, era contada até acumular pelo menos 
1000 contagens e a medida da radiação de fundo era repetida 
periodicamente, tendo-se usado nos cálculos o valor médio. 

A mínima atividade detectável para tempos de co~ 
tagens da amostra e da radiação de fundo de 24 horas, era, 

nas nossas condições, de 0,04 pCi226Ra/g, que corresponde a 
0,16 pCi alfa/g. 

A proporcionalidade que existe entre a atividade 
especifica do material e sua contagem nos permite o cálculo 

da atividade da amostra por comparação com a atividade esp! 
clfica conhecida do padrão e sua contagem, descontando-se a 

radiação de fundo. O desvio padrão era calculado utilizando 
-se as equações usuais de propagação de erro. 

2.1 Medida da dtiv~dade be~a to~al 

Para estas medidas as amostras de sedimentos fi 
- - 2 nos eram montadas em plaquetas de 1atao com area de 8,03 em 

e profundidade de 0,8 em, suficiente para se obter a densida 
. -

de superficial superior à espessura infinita para as part!c~ 

las beta mals energéticas de produtos de fissão ou ativação 
que se espera no efluente do reator (beta do 90y de 2,27 MeV, 

descendente do 90sr ) (4,lO). Nestas condições a contagem 

obtida é proporcional à atividade especifica e não hã neces 
sidade de se determinar a massa da amostra. Os sedimentos 

finos eram transferidos para as plaquetas até enchê-las com 

pletamente, comprimidos com cuidado e recobertos com uma p~ 
IIcula de Mylar colada nas bordas externas para evitar peE 
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das da amostra e contaminação do sistema de contagem. As 
amostras após montagem eram guardadas em dessecador. 

Para o cálculo da atividade beta total foram us~ 
dos dois padrões de comparação: 40K e a mistura em equilI
brio de 90sr + 90y , que são os geralmente recomendados para 
medidas de amostras naturais. (3J) O 40K emite uma partic~ 
la beta com energia média {O,40 MeV) muito próxima ã energia 
média da'mistura de produtos de fissão de meia-vida longa. 
(38) O par 90sr + ~Oy foi utilizado por serem os dois radi~ 
nuclldeos emissores puros de radiação beta abrangendo uma 
faixa de energia ampla (O,54 MeV para o 90Sr e 2,27 MeV para 
o 90y ) e serem os emissores beta provenientes de precipita 

ções radioativas de explosões nucleares na atmosfera mais a 
bundantes encontrados no ambiente. (39) 

O padrão de 40K utilizado foi KCl Rp.a~ moído , 

cuja atividade especIfica é de 396,5 pCi beta/g de Rel. (38) 
O padrão de 90sr + 90y foi preparado a partir de uma solução 

padrão fornecida pelo Health and Safety Laboratory da Onited 
Sta'te Atomic Energy Commission (U.S.A.E.C.), transferindo-se 
uma alíquota para uma massa conhecida de cinza de osso, re
sultando em uma atividade especifica final de 4431 pCi (90sr 
+ 90y )/g. 

2.7.1 S.i..6.tema. de de:tec.ção be:ta. 

Para estas medidas foi usado um contador Geiger
Mdller de fluxo gasoso, dotado de sistema de anti-coincidên 
cia para redução da radiação de fundo, com sistema de troca 
automática de amostras e escalImetro com registrador em fita 
de papel, modelos 1043 e 8703 respectivrunente,de fabricação 
Nuclear Chicago. 

Para a medida da rad~ação de fundo utilizou-se o 

~-- -. 
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açúcar moldo, escolhido de acordo com os critérios já cita 
dos anteriormente, obtendo-se um valor de 3,13 ± 0,06 cpm. 

Em rotir.~ as a~ostras erw~ co~tadas por 900 minu 

tos e a medida da radiação de fundo era repetida periodica
mente, tendo-se utilizado nos cálculos o valor médio. 

A mInima atividade detectável, para tempos 
contagem da amostra e da radiação de fundo de 900 minutos 

- 40 era de 0,3 pCi/g, relacionada ao padrao de K. 

de 
, 

A atividade especifica das amostras era calcula-
da por proporcionalidade direta entre suas velocidades de 
contagem e a do padrão. Os cálculos foram efetuados para 
cada amostra em relação aos dois padrões escolhidos. Como 
os resultados foram praticamente iguais apresenta-se apenas 

. - 40 os valores obtidos em relaçao ao K, com amostras monta 
das .na espessura infinita para 90y • Os desvios padrões fo 

raro calculados utilizando-se as fórmulas usuais de propa 
gação de erros. 

Para se determinar, em laboratório, a capacidade 
de partículas sólidas (solos, sedimentos, detritos, matéria 
orgânica, etc.) removerem substâncias solúveis num meio 11 
quido são utilizados váriosmetodos. (13, 17) Todos eles 
mantém em contato, por períodos determinados, a fase liquida 

contendo dissolvida a substância em estudo e a fase sólida. 
Periodicamente retiram-se amostras, medindo-se separadamente 
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a concentração da substância na fase lIquida e na fase sóli 
da. Os vários métodos se diferenciam em detalhes técnicos 
de como manter em contato as duas fases, concentrações, te~ 

d -. ~ ~ ~ -1" - d 1 po ré'; permananc::..a, mat.Ou.os ue ânã Jose e expressa0 e resu'ta 
dos. 

o Laboratório de Radioatividade Marinha, de Môna 
co, mantido pela Agência Internacional de Energia Atômica, 

vem realizando há vários anos extensa pesquisa sobre medidas 
de capacidade de adsorção de substâncias na forma iônica por 
sedimentos marinhos, utilizando os respectivos isótopos ra 
dioativos, tendo desenvolvido os vários métodos que foram em 
pregados neste estudo. 

Quando partlculas sólidas são colocadas em conta 
to com uma solução aquosa contendo Ions inicia-se um proce~ 
50 dinâmico de adsorção e dessorção,. Inicialmente a veloci 
dade de adsorção é muito maior que a de dessorção e a conce~ 
tração dos Ions decresce na água e aumenta no sólido segundo 
uma função exponencial. Â medida que a concentração na água 
decresce diminui a velocidade de adsorção, que tende a se ! 
gualar à velocidade de dessorção. Quando isto ocorre ating~ 
-se o equilIbrio e as concentrações nas duas fases mantem-se 
constantes. A distribuição dessa substância entre a água e o 
sólido é ~epresentada pelo coeficiente de distribuição K que 
pode ser considerado independente-da~oncentraç~o-~- n~-equil! 

brio (14, 16). No caso de se ~tilizar traçadores radioativos 
para estudo de adsorção em sedimento, o valor de K é calcula 
do: 

K = atividade por mililItro de sedimento 
atividade por mililItro de água 

= pCi/ml aed. 
pCi/ml água 

A medida de K foi feita procurando irndtar as con 
dições do amb1~nte, utilizando-se técnicas desenvolvidas por 
Duursma,E.K. e Bosch, C.J. (13) ~~ara estas medidas utili 
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zou-se água recolhida no local de coleta dos sedimentos, fil 

trada em papel de filtro e posteriormente em me.nbrana Mill! 

pore, com poro de 0,45 ~m para remoção de partículas e plan~ 

tono 
A massa de sedimento utilizada nas experiências 

de adsorção deve ser conhecida com bastante precisão, pois 

o resultado será expresso em atividade do sedimento por uni 
, 

dade de volume (peso seco divididQ_pel.a---dans1dadel J~ relaci.Q. 

nado com a ati~ mar por unidade de volume. 

Para a realização das experiências preparou-se uma suspensão 

de sedimento fino ~rão ~ 37 ~m) em água do mar, aqui chamada 
de "suspensão trabalho". Esta suspensão foi calibrada pipe 

tando-se tres a quatro alíquotas de 1 ml, passando-as atra 

vés de um filtro previamente tarado e lavando-se duas vezes 
com 5 ml de água destilada para a retirada de sais. Foram 

feitos desta forma, tres a quatro filtros de modo a se ter , 

no total, 12 ml da suspensão trabalho filtrados, minimizando 

assim os erros de pipetagem. Os filtros eram pesados secos, 

podendo-se calcular, então, a massa de sedimento por milil! 

tro da suspensão trabalho. 

Este método procura imitar as condições dinâmi

cas do sedimento ou das partículas em suspensão na água do 

mar constantemente agitados pelas forças naturais. 

Em um Erlenmeyer de 250 ml contendo o radionucl! 
deo em estudo dissolvido em 200 ml de água do mar,adicionav~ 

-se um volume determinado da suspensão trabalho, de forma a 

ser obtida uma concentração de aproximadamente 100 mg de s~ 

dimento por litro de água. O Erlenmeyer era mantido em agi 

tação constante por processo mecanico de modo a conservar o 

"OO~ ~ ~oOO,yvL 
'/ 2 ()()('I'/L 
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sedimento em suspensão. Em tempos pré-determinados eram r~ 
tiradas amostras, p:ipetando-se de cada vez 2 ml da suspensão, 
que era passada através de um conjunto de dois filtros What
man n9 42, com diâmetro de 2,5 em montados em sistema de fil 
tração ã vácuo Millipore n9 XXIO 025 03. Mantinha-se o vá
cuo por dois minutos e transferia-se cada um dos filtros p~ 

ra tubos de contagem. O filtro inferior era utilizado como 

"branco" 'para determinar a contribuição da radioatividade da 
água retida no filtro. Paralelamente transferia-se I ml do 
filtrado para outro tubo de contagem. 

2.8.2 réc.n.i.c.a. da. Ca.ma.da. F.i..na. 

A adsorção do radionuclldeo pelo sedimento imob! 
lizado no fundo do mar é a condição imitada por esta têcnic~ 

No fundo de uma placa de Petri contendo o radio 
nuclldeo em estudo dissolvido em 150 ml de água do mar eram 
colocados vários filtros previamente preparados com uma cam~ 
da homogênea de sedimento distribulda na sua superfície, jun 
tamente com igual número de filtros "brancos". O preparo 
desses filtros era feito num sistema de vácuo, colocando-se 
.1 ml da suspensão trabalho e 5 rol de água do mar e succiona!,! 
do-se em seguida sem deixar secar. A coleta periÓdica das ~ 
mostras para radiometria era feita tomando-se de cada vez um 
fil tro com sedimento, um fil-tro "branco" e 1 ml de água so 
brenadante. Os filtros eram succionados ã vácuo e tr·ansferi 
dos para tubos plásticos de contagem. O sobrenadante era can 
tado num terceiro tubo~ 

Esta técnica imita a adsorção do radionuclldeo 
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por partículas em suspensa.·,:) no seu trânsito vertical durante 
o processo de sedimentação. 

No topo de uma proveta de 250 ml contendo o ra

dionuclídeo em estudo dissolvido em água do mar era colocado 
cuidadosamente 1 ml da suspensão trabalho deixando-se sedi 
mentar por 24 horas, no mlnimo. Este tratamento era repeti 
do vã.rias vezes, coletando·-se imediatamente antes I rol de ã 
gua do topo, que era contado, acompanhando-se, desta forma, 
a remoção do radionuclIdeo em solução pelo sedimento. 

A cinética e o resultado de adsorção dos radio
nuclIdeos depende de vários fatores, podendo ser citados:gr!, 
nulometria, composição geológica ou orgânica dos sedimentos, 
temperatura, forma física ou qu1mica dos radionuclIdeos, ti 
po de contato entre sedimento e água, competição entre sedi

mentos e organismos vivos, etc. As experiências foram reali 
zadas em tempera'tura controlada:: (20±2)oC e adicionando-se 

os radionuclideos fornecidos por Amersha~~~~le Corporation 
nas seguintes formas iÔll.:~CZ'.S: 59~"e +3 ,'~ Oco +2, 0Sr +2, 133Ba +2, 
l44ce+4 137c +1 O· d f . f id de e s. ~o o O~ ornec 
Energia A'tôrnica de são Paulo na forma de iodeto de sódio. 

As modificações químicas ocorridas durante as ex 
periências não foram controladas esperando-se que o comport!. 
menta no laboratório seja semelhante ao que ocorre no mar. 

2.10 CaLib~4çio do ~i4~ema de contagem 

Os redion' :clideos utilizados eram todos emissores 
de radiação gama. O siste.m~ de detecção utilizado foi um 
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cintilômetro de poço Nuclear Chicago modelo 972 associado a 
um espectrômetro gama de dois canais modelo 4216. Para cada 
radionuclIdeo foi levantado o espectro diferencial das radia 
ções gama e selecionadas as melhores condições de contagem" 
centrando-se o canal do espectrômetro em torno do fotopico 

das radiações gama mais abundantes. A tabela 2.1 indica as 
energias, abundâncias relativas das radiações gama e as fai 
xas de energia correspondentes às amplitudes do canal utili 
zadas na radiometria dos diversos radionuc1Ideos. 

2.11 T4«zamento do~ dddo~ 

A contagem das amostras era feita pré-fixando-se 
20 000 contagens acumuladas, de modo a se assegurar um erro 
estatIstico de 0,7%, igual para todas as medidas. Do valor 
das contagens dos filtros com sedimento, subtraIa-se o valor 
do "branco" enquanto que das contagens da água descontava-se 
o valor médio encontrado para urna série de tubos vazios medi 
dos nas mesmas condições das amostras (radiação de fundo). P~ 
ra se ter uma homogeneidade na apresentação dos .:resultados 
todos os valores foram expressos em percentagem da velocida 
de de contagem lIquida da alíquota inicial da água considera 
da como 100%. Com esses dados traçavam-se gráficos da ativi 
dade versus tempo dos quais obtinham-se as atividades do se 

'. -
dimento e da á~~a correspondentes à condição de equilibrio 
ou, nos casos de não equillbrio, após um tempo máximo de oi 
to semanas. 

Para o cálculo do coeficiente de distribuição K 
foram usadas as equações: 
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TABELA 2.1 

Energia e abundâncta das radiações gama dos radionuclídeos 

estudados e respectiva calibração do cintilômetro utilizado. 

Rad i onu Energia da Abundância Amplitude do canal 

c1Ideo radiação relativa Energia Energia 

gama (MeV) % mínima máxima 
.. ." MeV MeV 

l33Ba 0,302 14 0,22 0,53 

0,356 69 

0,382 8 
60co 1,173 100 0,92 1,41 

1,332 100 

85sr 0,514 100 0,36 0,66 

l37cs 0,662 85 0,48 0,79 

59pe 1,095 56 0,89 1,56 

1,292 44 

131
I 0,364 82 0,26 0,47 

144ce 0,08 '2 0,054 0,19 

0,134 11 

.. referência (4) 
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2.11 • .1 

K = 

39 

atividade do sedimento x densidade do sedimento x 103 

atividade do filtrado x 2 x B 

onde B ê a concentração em miligrama de sedimento por milil! -tro de suspensao. o fator 2 do divisor corresponde ao volu 

me da amostra da suspensão que é tomado para filtração e 103 
, 

é o fator de transformação de miligrama em grama. 

2.11.2 

K = 

zêcnica da camada 6ina: 

atividade do sedimento x densidade do sedimento x 103 

atividade de 1 ml de água x A 

onde A ê a massa do sedimento por filtro. 

2. 11 • 3 téc.nica da .6 e.d..i.me.n,taç.ã.o: 

Nesta técnica, para cálculo do coeficiente de 

distribuição, utiliza-se o valor da fração de desaparecimen

to do radionuc1Ideo da água juntamente com o valor da massa 
de sedimento adicionada por tratamento. Para cada tratamen" 

to calculou-se a percentagem de desaparecimento em relação 
ao tratamento anterior. Com e'sses valores calculou-se a pe,;: 
centagem média entre quatro medidas e lançou-se na equação: 

K = (100 - P) x densidade do sedimento 
P x '1 x 10-6 

onde P é a percentagem média da atividade que restou após ca 

da tratamento, Y é a massa de sedimento adicionada por litro 
de água e 10- 6 é o fator que transforma rng/l em g/ml. 
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Experiências preliminares demonstraram que o 
144ce era extremamente adsorvido em qualquer tipo de filtro 

(papel, fibra de vidro, membranas Millipore e De1bag), que 

competem com o sedimen'to I. além de precipitar parcialmente na 
água do mar, Por ostes motivos decidiu-se não realizar a ex 
periência da camada fina com este radionuclldeo tendo sido 

necessário modificar a técnica da agi·tação evitando filtra 

çoes. Para isto coletava-se 5 ml da suspensão, centrifu9av~ 
-se e retirava-se 2 rol do sobrenadante transferindo-os para 
um tubo de contage..Ll. Ao se calcular, subtraIa-se da conta 
gem do tuho com água e sedimento 1,5 vezes o valor da conta 
gero do tubo com água, descontando-se, assim, a atividade da 
água presente no tubo C 0:.1\ sedimento. 

Estrôncio e bário são fracamente adsorvidos pe
los sedimentos. Como nas medidas de adsorção de 133Ba e 8SSE:' 
a atividade na água permanece muito elevada durante toda a 
experiênci~ pOde-se incorrer em grandes erros ao se contar o 
filtro com sedimento que ainda contém água embebida nos 
grãos, segundo a técnica original. Por isso foi necessário 
introduzir as seguintes modificações: ao se fazer a coleta 
das amostras na técnica da camada fina lavou-se várias ve 
zes os filtros com água do mar não contaminada; na técnica' 
da agitação era necessário contar uma quantidade maior de s!, 
dimentos, para melhorar a sensibilidade. Para isso coletava 
-se ao final da experiência (58 dias) 20 ml da suspensão ao 
invés dos 2 ml usuais. Filtrava-se a suspensão, reservava-se 
1 ml do filtrado para contagem e lavavam-se os filtros e s!, 
dimentos com água do mar não contaminada. No cálculo aplic~ 
varo-se as devidas correções de volume nas equações respecti-
vaso 
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capItulo III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 V.tl):tlÚbu..i..ção de. .6ed.i..men.:to.6 na âJt.e.a. de e..6t:.u.do 

Os tipos de sedimentos coletados nos diversos 
pontos de amostragem confirmam as indicações de natureza de 

fundo da Carta da Marinha DHN 1608 e as condições observadas 
nos estudos realizados pela FEMAR para Furnas Centrais Elé

tricas S.A, em 1972. (31) 

O fundo da Bata da Ribeira, das enseadas do Br!. 
cuI, Ariró .e Japulba e do trecho entre a Ilha da Gipóia e a 
Ponta do Cantador é coberta de lodo, só ocorrendo sedimentos 
arenosos nas vizinhanças da costa e ilhas. Nos Sacos de P1 

• 
raquara de Fora e Piraquara de Dentro o sedimento é predomi 
nante arenoso, o mesmo ocorrendo nos trechos de maior circu 
lação, entre a Ilha Comprida de Fora e a costa sul da Ilha 
da Gipóia e ao largo de Marnbucaba, Itaorna e Gipóia. Neste 

último trecho, mais afetado por ondas e exposto ao vento su 
doeste, ocorre também cascalho e conchas. 

\ 

Em algumas amostras arenosas observou-se a pre-. \ 
sença de argila avermelhada terrigena, sobretudo no Saco Pi ) 
raquara de Fora e ao largo de. Itaorna e Praia Brava, atribuI / 
da à acentuada movimentação recente de terra das obras d~// 

:sr-lOl (Rio-Santos) e demais construções na região. .-
O lodo, nos dep5sitos atuais, foi formado por ar 

gila e silte de escoamento terrígeno carreado pelas águas 

das chuvas e rios e submetido aos processos qulmicos e biOlp'. 
g1C05 do ambiente marinho local. Portanto, a argila isolada 
encontrada em mistura com areia em algumas amostras não deve 
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diferir em composição mineralógica daquela inco:rporada no lo 

do há muitos anos. A perturbação de ambiente terrestre prov2 
cada pelas obras apenas acentuou o processo de erosão que 

ocorria naturalmente em menor escala. 

A água do mar, na região estudada, apresenta-se 

habitualmente turva nas praias lodosas e muito llmpida nas 

praias a~enosas e trechos mais afastados da costa. Em época 

de agitação do mar, particularmente quando predomina o vento 

forte sudoeste, ocorre extensa turvação da água por suspe~ 

são do lodo do fundo. Em ocasião de chuvas intensas, muito 
frequentes na região} há grande transporte de argila terríg~ 

na que se espalha por largas massas de água. Frequentemente 

os dois processos ocorrem em sucessão ou concomitantemente 
sendo impossível na prática separar a influência de cada um 
deles sobre a natureza do material em suspensão na áqua. 

Por estas razões optou-se por não se fazer a a 
mostragem de particulas em suspensão para medidas de adsor-

ção dos radionuclideos, limitando-se o estudo apenas a 
tras de sed~entos coletados no fundo. Pressupôs-se que 

teria importância prática a coleta de várias amostras 

amos -nao 

nos 

mesmos pontos, nas várias estações do ano e em condições me 
tereológicas distintas pois as variações por acaso ocorridas 

representariam situações transitórias quando, na realidade, 
o que se deseja investigar é a influência, continuada e a 

longo prazo, do sedimento na ~emoção de radionuclIdeos do 
efluente do reator. 

As técnicas laboratoriais de medidas de capacid~ 
de de adsorção de radionuclldeos adotadas devem simular as 

diversas situações de interação sedimento-água com maior con 
fiabilidade do que a coleta de amostras repetidas em c~::mdi

ções locais distintas. 
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As unâlises granulom~tricas das amost:ras de sedi 

mentos levaram li COIlstataç5.o da existência de grupamentos 
distintos de se:dirnr-mto na região estudada iJ d'n acoI'(~o com seu 

conteúdo de arei.a" silte e argila. .A~ figura 3.1 relaciona o 

t.~anho médio dn partlcula, e~~pr,esso em logarítn:o negativo 

da base 2 do valor do diâmetro do grão, em mi.l.útH~tro (phi), 

com o desvio padr,; .. '1 das medidas, permitindo visualizar três 

grandes gl."upamentos: sedimen"tos ar(:.:nosos (::r;:;.é 4 phi), s!lti 

cos (entre 4 e a p:cli) e ar'.:.71h.lscs (~;laioreo que 8 phi). 

O C::r:l~'OO a~e;p,ozo sa apresent,;:!, fragme::ltado, forman ,.., w _ 

do três sub-g:.:upos, definidos pelo grau de selecionamento e!, 

presso em valor do da;3vio padrão. Ar:3im, o deovio padrão iE, 

ferior a 0,5 indica trat.ar-s~ de areia praticamente sem mis 

tura com se.dimentos ;,n.ais finos. O grupo int.ermediário é re 

presentado por desvi")s padrões entre 1 e 2 implicando na pro! 

sellça de sed:blen ,tos finos. O t€.rc~i:.:iro g:z::upo, com desv ics pa 

drões acimel de 2 c~presenta p"-:,oporções :fiignifiGf. .. tivas de sedi 

mentos fines. 
Na figuril. 3.2. ê apresent:.ada a classificação das 

amostras estud{;'~,êl:::, !:.:) dias;!."amél triangul21.r Shepar:'d, citado 

por K. Suguio (~O). 

Amostras com massa iXlsuf j.ciente para análise ti 

veram sua classificação inferida peln localização geográfica 

e proximidades com 'os sed1::v:mtos clas,~ificados e não fiçuram 

neste diagrama, constando da tabela 3.1. 

* A anâlises e int:cr~:(let::tção dos r~;st1,l tC!idot; sao de respans!,! 

bi'lidade do Prof .. Dieter í~lu~e e sua equipe, do Instituto 
de Geociênciê',F) da çr:.:tJ, 
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o método usado para medir a densidade dos finos 

das amostras de secUmentos for:-necem ~ nas condições util.iza

das, um desvio padrão de 0,01 g/cm3 para todas elas. Os va12 

res da densidade das diversas &"llost.ras e sua distribuição e!!, 
contram-se na figura 3.3. Verifica-se que as densidades dos 

finos de todos os sedimentos situam-se no intervalo detres 
desvios padrões em torno da média. Pode-se afirmar, 

to, que a densidade de todas as amostras é a mesma, 
vel de confiança de 99,5%. 

3. 2. 3 Re..6IL.e...ta.do.6 da.ô me.d'<'da..ó de. c: t2. B t.a:ta..i1J 

portan 

a um nI 

Os resultados das atividades a e a totais da fr~ 
ção .fina (d1.ârnetro do grão ~ 37 l1m) são apresentados na. tab,! 

la 3.1 juntamente com a classificação granulométrica das re~ 

pecti vas amostras de sedimen.·to total e nas figuras 3.4 e 3.5. 

A figura 3.6 compara as at:ividades CL e 8 totais 

de todas as amostras, tendo-se obse:rvadtJ uma c,:)rrelação esta 

tlsticamente Significante ao nlvel de 99%, pelo teste de 

Pearson (41). 

A atividade a nos sedimentos é devida exclusiva 

mente à presença de (l emissores das sér.ies do urânio e tório 

incorporados, o que pode ocorrer por: 

- existência de urânio, tório e descendentes nos 

componentes mineralógicos dos sedimentos. 
- precipitação de 232Th e 230Th , carreado para o 

mar pelas águas da chuva e rios e ~~e formam produtos insQ 
lúveis na água salgada. 

- adsorção de descen~entes de meia-vida longa do 
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TABELA 3.1 
Resultados da classificação t:extural, atividade ex e 1$ total 

e densidade dos sedimentos de Angra dos Reis 

I Classificação pCio./g !'pCiS/g I densidade relação 
Amostra textural 

I 3 
aiS g/cm :t0,01 

Sed 6 argila sI1tica 42,5±1,O 44,9±0,5 2,59 0,95 

Sed 7 si1te argiloso 12,1:0,2 22,6±O,3 2,65 0,54 

Sed 8 silte argiloso 11,0±0,2 22,7±O,3 2,64 0,48 

Sed 9 argila siltica 9,7:t0 ,2 24,0:t0 ,3 2,66 0,40 

Sed 10 argila sI.1tica 
arenosa 14,4:t0 ,3 31,O±O,5 2,65 0,46 

Sed 11 argila sIltica 13,51;:0,2 27,5±O,3 2,65 0,49 

Sed 12 argila s11tica 11,5±0,2 23,9±O,3 2,61 0,48 

Sed 13 argila sIltica lO,1±0,2 23,4±O,3 2,66 0,'43 

Sed 14 argila sIltica 9,6:0,2 22,7±O,3 2,65 0,42 

Sed 15 argila slltica 9,6:t0 ,2 22,6±O,3 2,65 0,42 

Sed 18 areia 15,8±O,4 25,4±O,3 0,62 

Sed 19 aréia 14,7±0,3 24,6±O,3 2,61 0,60 

Sed 21 argila s11tica 8,4±O,2 23,4±O,3 2,64 0,36 

Sed 22 silte argiloso lO,1±O,2 22,6±O,3 2,65 0,45 

Sed 23 argila sI1tica 9,7±O,2 23,7±O,3 2,60 0,41 

Sed 24 silte argiloso ll,2±O,2 23,2±O,3 2,63 0,48 

Sed 25 argila sIltica 9,1±O,2 20,9±0,3 2,63 0,44 

Sed 26 argila siltica 9,3:0,2 20,7±O,3 2,59 0,45 

Sed 27 argila síltica I 8,2±O,1 19 ,6'±0, 3 2,62 0,42 

Sed 28 si1te argiloso 4,8:t0 ,1 20,5±O,3 2,59 0,23 

Sed 29 silte argiloso 7,4±0,1 20,7±0,3 2,64 0,35 
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TABELA 3.1 (continuação) 

I Classificação peia/s; pCial; !densidade relação 
Amostra textural ~/cm3;to,01 a/8 

Sed 30 siIte argiloso 7,S;tO,l 19,9;t0,3 2,66 0,36 

Sed 31 argila sIltica - 2l,2;t0,3 2,67 -
Sed 32 argila sIltica - 21,3±0,3 2,67 -
Sed 33 silte argiloso 8,0;t0,2 20,5;t0,3 2,63 0,39 

Sed 34 silte argiloso 7,3:!:O,2 19,6±O,3 2,66 0,37 

Sed 35 si1te argiloso 7,3±O,l 20,9+0,3 - 2,61 0,35 

Sed 36 argila sIltica 7,6:!:0,1 21,0±0,3 2,60 0,36 

Sed 37 - 8,5±O,3 21,3±O,3 2,64 0,40 

Sed 38 areia sIltica 9,1±O,2 22,1±0,3 2,60 0,41 

Sed 41 areia 13,6±0,3 25,3±O,3 2,61 0,53 

Sed 44 areia 12,3±0,2 24,0:!:0,3 2,65 0,51 

Sed 45 silte argiloso 14,6±0,3 19,7±0,3 2,66 0,74 

Sed 47 silte argiloso 7,4±O,2 21,3±0,3 2,67 0,34 

Sed 48 silte argiloso 7,9+0,2 - 21,6±O,3 2,65 0,37 

Sed 49 silte argiloso a ,.a±O, 2 23,2±O,3 2,66 0,38 

Sed 50 silte argiloso 8,1±0,2 22,9±0,3 2,62 0,35 

Sed 63 areia 25,2±O,9 48,6±O,4 - 0,52 

Sed 67 argila sIltica 15,9:!:O,3 29, l± 0,5 2,63 0,55 
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Fig. 3.4 - DISTRIBUiÇÃO DAS ATIVIDADES o<. TOTAL NAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO 

14 I-

42 l
m 
<C 
a:: 
li; 
o 
~ 
<C 
IJJ 
o 
OI 
Z 

tO I"'"' 

6 -

2 I-

I I 28 

2 4 s 

I.:l .5 
21 
23 

25 
29 26 

30 27 

34 

35 

36 
47 
48 

8 

33 

37 
38 
49 

50 

a 
12 

13 

22 

24 

12 

?Ci 0<./9 

7 

11 
41 

44 

tO 

57 

44 

.---
~ 

'\ 
I 

\ 

40 J ) 
16 20 

Fig. 3.5- DISTRIBUiÇÃO DAS ATIVIDADES '- TOTAL NAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO 

f4 I-
7 

fi) 12 
<C 

a 
i- 25 42 

Q:; .... 10 (/) 

o 

26 13 - 28 l4 

~ 29 ~5 
<C 8 
lA.! 

-
31 2i 

o 32 22 
OI 6 
Z 

- 33 23 

4 
35 24 ir 

... _.~ 

- 36 38 
! 

27 37 45 . 19 / 

2 - 49 .. ~ 30 47 

I I 34 48 50 44 t 1 J 67 I lO I 
14 t6 t8 20 22 24 26 28 30 32 

PCij3/9 



o ..... 
'll.. 
o 
a.. 

Fig. 3.6- COMPARAÇÃO DAS ATIVIDADES ()( E P- TOTAL NAS AMOSTRAS' DE SEDIMENTO 

31 ... 

29 -

27 -
'-

25 ~ 

i-

21 • 49 
50 • 23 i- • 

38. -
47. 

48. 
37. 

21 ~ .36 25. 
35-.29 33 • 

- • 30 

-34 -27 

49 -
I I 

7 8 9 

9. 

• 24 
t3. • 

14 • 8. 
'5-

22. 

.26 

I I 

40 ft 

f2. 44t1 

I 

12 
PCi o</g 

4f 
• 

J 

f3 

tO • 

I 

44 
I 

t5 

67 • 

I 

.6 



52 

urânio e tório existentes em forma solúvel na água do mar, 
principalmente 226Ra , 228Ra e 210po. 

A atividade 8 dos sedimentos marinhos é devida: 

existência de 40K no potássio natural na compo 

sição geológica e na matéria orgânica do sedimento. 

- adsorção nos grã.os de sedimento do potássiO 

natural existente em quan'tidade apreciável na água do mar. 

- presença de emissores S das séries do urânio e 
do tório, incorporados pelos processos descritos anteriormeg 
te. 

- pequena contribuição de resíduos radioativos 
das explosões nucleares depositados da atmosfera. 

A tabela 3.1 mostra a distribuição dos resulta 
dos destas medidas, tendo-se observado que as relações (at! 

vidade a total/atividade S total) para as diferentes amostras - -nao sao constantes. Conclui-se, portanto, que os diversos 
fatores que contribuem para o teor de emissores a e e nos se 

dmentos influem em proporções distintas. De u.ma maneira g~ 
ralos sedimentos classificados como areia possuem, na sua 

fração fina, os valores mais elevados da relação (a/S). Os 
valores mais baixos desta relação ocorrem na fração fina dos 
sedimentos silte-argilosos; a areia siltica possui, em média, 

valores intermediários. 
A separação, pela classificação textural, em 

três grandes grupos permitiu a análise estatistica dos valo 

res de a e S total da fração fina destes sedimentos. O tes 
te t de significância separou apenas os grupamentos silte-~ 

gi10sos de areia a um nível de P<O,OOl, os demais não apr~ 

sentando diferenças significativas. (41) 
A simples análise destas proporções nao permitiu 

interpretar a importância relativa dos diversos emissores 
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presentes nos finos dos sedimentos. Há necessidade de outras 
medidas independentes, particularmente do teor de potássio e 
a identificação dos principais radionuclIdeos por espectrosc2 
pia gama. Esta investigação ultrapassava os objetivos ime 
diatos deste trabalho, pretendendo-se prosseguir nesta anãli 
se oportunamente. 

3.2.4Seleç~o de amC~~~d~ ~ep4e4enta~iva& d04 ~edimento~ pa4a 

medida~ de ad4o~~ão 

A maior parte das amostras coletadas apresentam 
um aspecto escuro e lodoso enquanto outras tem pouco ou ne 
nhum lodo, sendo predominantemente arenosas, contendo pequ~ 

nas quantidades de material fino terrigeno recente de cor a 
vermelhada. Esta situação levou à necessidade de escolha de 
amostras de sedimentos que fossem representativos dos dife 
rentes tipos de sedimentos da região para medidas da capaci 
dade de adsorção dos. radionuclIdeos. As medidas de densida 
de, a e 8 totais da fração fina não mostraram uma separação 
nltida de grupos de sedimentos; a classificação textural di 
ferencia as amostras de sedimento total em vários grupamen
tos não dando, porém, informações precisas sobre a fração f!. 
na, que seria usada nas medidas de adsorção. 

Usou'-se I então I c~mo critério a seleção de cinco 
amostras que se distinguissem pela classificação textural e 
fossem provenientes de situações geográficas distintas, com 
aspecto visual diverso, abrangendo de maneira mais geral po§. 
slvel toda a área de estudo. Fez-se exceção para os sedime~ 
tos 30 e 47 que são praticamente iguais em seus parâmetros 
de caracterização, mas que representam o tipo de sedimento 
predominante no maior número de amostras coletadas. As cara~ 
teristicas des~es sedimentos representativos encontram-se na 
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tabela 3.2. Foram incluídas amostras adicionais de sedimen 
tos, utilizado3 em algumas medidas complement':L'es 

confirmação de resultados. 

visando 

dimento 63 pode ser explicado pela sua proximidade de Mambu 

caba, local onde ocorrem depósitos de areia monaz1ta, com 

teores de tório e urânio mais elevados que os das areias das 

praias vizinhas. 

As atividades determinadas nas amostragens perió 

dicas da água .a do sedimento obtidas nos três processos seI,! 
cionados para medidas de adsorção~ quando colocados em gráfi 
coa, permitem a.c:)mpanhar a cinética de desa.parecimento da ra 
dtoatividade na, água ,~:;: o cres.cimento no sedimento. As fig:!:!, 

ras 3.7 a 3 .12 s;~o e:::r.emplos (l,2;SSes gráfj.cos para um radion~ 

clIdeo poucoadsOJ:"1riC1.0 ,13J·1 ). e u.'fn radl.onui:=lídeo muito adsor 
vido (60CO ). A, const:cuçãJJ' d-os gráficos permite obter os v~ 
lares das a"-;i'll'idadE!s no equilíbrio", da água e10 sedimento u 

nas técnicas da agitação e da ca.T.ada fina. e a percentagem de 

remoção no processo de sedimentação.. As "t.abelas 3.3 a .3.9 

apresentam os coeficientes de dist:.ribuição calculados 'para 

os radionuclldeos investigados 9 para as cinco amostras sel!, 

cionadas. Para algu.ns radionuclIdsos for·am acrescentados r,! 

sultados obtidos com as amostras adicionais. 
Os resulltados dos coeficientes de distribuição 

são relatados na l.iteratu,t",a especializada em termos de potê!! 
eia de 10 sendo que a precisão destas medidas pode variar 

desde mil. fator de :2 a:té 10 para resultados na faixa de 10 a 
105 , (13)~ A tabela 3.10 apresenta um resumo dos valores ob 
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'l'ABELA 3. 2 

CaracterIsticas das amostras de sedimento utilizadas para medidas de aósorção 

Classificação 
Alnostra textural 

Sed 13* argila siltica 

Sed 19* areia 
.. .,. 

Sed 30* sil.te argiloso 

Sed 47* silte argiloso 

Sed 63* areia 

Sed 10** argila siltica 
arenosa 

Sed 18** arela -------Sed 22** silte argiloso 

Sed 38** areia siltica 

* amostras selecionadas 

** amostras adicionais 

Localização 
"fo geogra l.Ca 

Densidade 

g/cm3;tO,Ol pCir.t/g pCif3/g 
,---,,-_._,--~_ .. _----,--,------~-,-~-_._.,.~ 

Piraquara da Dentro 

Piraquara de Para 

Baia da Ribeira 
mo a JacnILa 

Baia da Ribeira pró:!.i 
mo a Ilha do Br:-andâQ;-

ao largo d,a Praia de 
Mamede 

2,66 

Praia do Frade 2,65 

Piraquara de }!"ora 

Enseada do Bracui 2,65 

Ilha do Pau a Pino 2,60 

23,4:t0 ,3 

19,9±O,3 

15,8±O,4 25,4±O,3 

lO,l±O,t 2~.6±Or3 

9,l±O,2 22,1±O,3 
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TABELA 3.3 

Coeficientes de distribuição para 60co 

Amostra Agitacão 
" 

Calnada }:'ina Sedimentação 

Sed 13 0,4 x 105 3,3 x 105 0,9 x 104 

Sed 19 0,8 x 10 5 1,2 ~{ 105 0,8 x 104 

Sed 30 1,1 ~r 
.~ 

' ,,5 
.. 1.. i,.,I O ,I 

,~ x 105 0,9 x 10 4 

Sed 47 0,3 x 105 0,1 x 105 0 , 1 x 10 4 

1-

105 10 4 Sed 63 3~O 1'-;:) 1!5 2,3 x x .1) x 

Sed 22 5,0 x ~o5 J., 1 , 0 4'': 1,,5 U 1,0 x 10 4 

r.:: 
'05 104 Sed 18 ~ ~. ".:" 10;:) 0,7 x ' i::, x -- LI ,) .. ~~ .1. ' .l ~ . ..1 

"'-,,--.--.. _--------.-

'l'AJ3ELA 3. 4: 

C J-" do d~,....,1-".l.·l,Nl"'l·,.....a-o 144 ... oeX.l.cJ..entes ,~ "',.! < • .r. W"<_':;, para 1_. e 

~_.-_ .. _-~.-----
Amostra Agitação Camada l? in3. Sedimentação 

104 
---::~._----_._'_._._---- ---..,.-----

1,6 x 1()S Sed 

Sed 

Sed 

Sed 

Sed 

Sed 

Sed 

13 

19 

30 

47 

63 

10 

38 

1,9 x 10 5 

1,3 ::{ 10 5 

0,7 x 105 

3,0 x 10
5 

5 x 

7 x 104 

4 x 104 

1,,4 x 104 

4 x 104 

4 x 10
4 

6 x 104 



Amostra 

Sed 13 

Sed 19 

Sed 30 

Sed 47 

Sed 63 

1>Jnostra 

Sed 13 

Sed 19 

Sed 30 

Sed 47 

Sed 63 

I 

j 

TABE1.A 3" 5 

59 Coeficientes de distribuiçio para Fe 

,-------------
4'\gitação Camada }';i'in.::'! Sedirnen'tação 

. - .. _-", ... _ ...... --' .. """ 

5 x 10 5 
5~8 x 103 6,3 x 104 

7 x lOS 9/1 x 103 11,3- x 104 

4: x 105 5,1 x 103 8,7 x 104 

5 x 105 8,9 x 103 7,1 x 104 

1 x 105 2,7 x 103 8,9 x 104 

TABELA 3.6 

Coeficientes de distribuiçio para 131r 

Agitação Camada Fina Sedimentação 

1,3 x 103 1,6 x 103 0,8 x 103 

2,0 x 10
3 7,2 x 103 5,9 x.: 103 

1,4 103 8,5 x 103 1,5 3 
x x 10 . 

0,9 x 103 7,4 :it 103 1,1 x 103 

2,4 x 103 2,4 x 103 2,1 x 103 

60 



I 
I 
1 
1 

Amostra 

Sed 13 

Sed 19 

Sed 30 

Sed 47 

Sed 63 

Amostra 

Sed 13 

Sed 19 

Sed 30 

Sed 47 

Sed 63 

61 

TABELA 3.7 

Coeficientes de distribuição para 137cs 

Agitação Camada Fina Sedimentação 

6,5 x 102 4,7 x 10
2 8,9 x 10 2 

6,0 x 10 2 4,5 x 102 16,0 x 102 

8,5 x 10
2 5,9 x 10 2 6,3 x 10

2 

5,6 x 102 6,0 x 102 7,6 x 102 

3,4 x 102 2,4 x 10
2 7,2 x 102 

TABELA 3 .. 8 

Coeficientes de distribuição para 133aa 

Agitação Camada Fina Sedimentação 

52 94 

84 94 resultados sem 

87 

54 

99 

85 

70 

80 

significação 

estat!stica 
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T.ABELA 3 _ 9 

Coeficientes de distribuição para 85sr 

Amostra Agitação Camada Fina Sedimentação 

Sed 13 3 9 

Sed 19 7 10 
resultados 

Sed 30 4 9 
sem 

significação 

Sed 47 18 9 
estatlstica 

Sed 63 6 7 

.. ...,,-_ ......... _"_. 
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TABELA 3.10 

Sumário dos resultados dos coeficientes de distribuição 

Valores médios para as cinco amostras selecionadas 

RadionuclIdeo Agitação Camada Fina 

144 ..... ..... e 

137CS 

75±21 

~ 

(l,6±O,6)xlO,;) 

') 

(6 ±1,B}xlO .... 

85±lO 

) :2 (4,7±1,5 x10' 

* resultados sem significação ~statIstica 

Sedimentação 

4 (4,3:!:2,O)xlO 

2 
(9,2±3,9)xlO 
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tidos dos coeficientes de distribuição dos diferentes radio 
nuclideos estudados e pelas três técnicas utilizadas. Obser 
va-s;; qu.e o desvio padrão calculado si tua-se dentro da varia 

mostras de sedimentos da. área de influência da CNAAA são ho 
mogêneos situan.do-se dentro das faixas de variação dos rasul 

tados obtidos por out:.ros pesquisadOJ:es para diversos tipos 
de sedimentos marinhos estudad.os (13) .. 

Consider~ndo as três técnicas no seu conjunto, a 

sequência dos coeficientes de distribuição é a seguinte: 
Ce > Co' > Fe > I > Cs > Ba > Sr., o que está 

de acordo com a sequência observada e descrita em 1.4. 
Nos processos de interação de alguns elementos 

com a água do mar i d. formação de colóides e formas químicas 
precipitáveis podem retirar da solução esses elementos inde 
pendentemente das reações de adsorção ou troca com os sedi

mentos, particulas em suspensão ou matéria viva. Utilizando 
provetas de 250 ml, contendo os radionuclIdeos em solução 
com a água do mar foi medida a percentagem de f1oculação ou 
precipitação desses elementos. Dl.ll1ante dias sucessivos foi 
retirado do topo da coluna 1 rol da solução e meqida a radio 
atividade. Os resultados figuram na tabela 3.11 e figura 
3.13. Verifica-se que no tempo inicial há uma rápida dimi 
nuição da atividade na água havendo após uma estabilização 
para o 60co e um decréscimo exponencial para l44ce e 59Fe • 

. ' 

Para o fer~o foram realizadas' experiências adicionais, cons 
tatando-se que o processo de flocula.';:ão é influenciado pelo 
pH e salinidade da água. 
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~rAB:E:LA 3 .11 

Percentag"em dos radionuclideos retirados da solução por pr~ 

cipitação e ou floculação em dez dias 

Radionuclldeo % retirada Radionuclldeo % retirada 

59Fe 29 

137ç~ 
~S O 

144Ce 23 

85sr O 

60co 16 

133sa O 

1311 O 

~-----'-'---" 
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Para os elementos fortemente adsorvidos Cee, Co, 

Fe) os resultados de K, inter-sedimentos para a mesma técni 

ca, e inter-técnicas para o mesmo sedimento, apresentam v~ 

riações maiores do que para os elementos pouco adsorvidos.Es 

te fenômeno é esperado e descrito (13,42) e resulta da com 

plexidadé do processo de retenção no sedimento, ocorrendo 

precipitação ou floculação de colóides paralelamente à adso~ 
ção propriamente dita. No caso do ferro, sua rápida precipi

tação corno hidróxido férrico na água do mar (13, 18) leva a 

resultados menores para o coeficiente de distribuição calcu 
lado pela técnica da camada fina. Esta. separa o processo de 

adsorção do processo de precipitação, ao subtrair do resulta 

do da contagem do filtro com sedimento o valor da atividade 

do filtro branco que contém o radionuclldeo precipitado. (13) 
O maior valor de K no processo da agitação, comparado ao da 

sedimentação pode ser explicado pelo fato de que os colóides 

formados, em constante contato com os sedimentos a eles se 

ligam, elevando a atividade medida no sedimento. Pela técni 

ca da sedimentação, no entanto t o contato é curto, apenas o 

t~~po de trânsito e o colóide não ligado ao seàimento preci
pita com sua própria velocidade, que ê muito reduzida. 

O cério na água do mar sofre reações químicas fer' 

mando micro-partículas e colóides que podem se ligar ao sedi 

mento e matéria em suspensão. '( 21) Esta interpretação, sem~ 

lhante ã do ferro, é comprovada pelo maior valor de K na téS 

nica, da agitação, comparada ã sedimentação. 

O cobalt.o tem. um compol:'t'amento anômalo refletido 

a~ resultados pouco reprodutlveis nas diferentes técnicas, o 

que já havia sido obser~uldo por Duursma. (13) A utilizaçãode 

sedimento contaminado com 60co , após atingir o equilíbrio ;: 

em experiências posterioresfleva a um novo aparente equili 

brio quando ê diversa a técnica utilizada, o mesmo não oeor 
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rendo com outros radionucl!deos. O seu coeficiente de dis

tribuição pela técnica da camada fina é equivalente ao da 

técnica da agitação, o q<J.e darnonstraria não ser o processo 

de precipitação competitivo com a adsorção. A tabela 3.11 

mostra que há retirada do radionuclldeo da solução por preci 

pitação e ou floculação. Trabalho realizado por Aston e Du 

ursma (43) comprOVi:;l a formação de particulados de 60co após 

50 horas'em água do mar na percentagem de 0,9 ± 0,2. 

3 • 5 C o n.c.lu..6 Õ e.6 

Os resultados dos coeficientes de distribuição 

para, o mesmo radionuclldeo i para os diferentes sedimentos , 

são iguais dentro da precisão dos métodos; medidas adicionais 

comprovam esses valores. As variações existentes inter-té.s:, 

nicas são devidas a comportamentos diferentes dos radionucl! 

deos no ambiente marinho. A variação da ,,:omposição textural 

e das diferenças existentes nos micro-constituintes não in

fluem na capacidade de adsorção dos sedimentos de granulom! 

tria definida. Portanto, para medidas de controle e fiscali 

zação o número de amostras poderá ser restringido a pontos 

de interesse .. escolhidos após estudos sobre as variações que. 

ocorrerao nas características da Baia da Ribeira e adjacên

cia.s devido ao fluxo forçado qe água do afluente da usina, 

variações de ternperatura 1 locais de sedimentação, etc. 
Os radionuclideos que poderão ser determinados 

nos sedimentas, para medj.das de controle, serão apenas os 

que têm um maior valor do coeficiente de distribuição:co, Ce 
e Fe. O iodo poderá e\l"entualmente ser detectado por ter um 

coeficiente de distribuição relativat-nente elevado e ser o ra 

dionuclldeo que será liberado em maior quantidade pelo rea-
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tor~ com exceção do 3H• O césio, apesar de pouco adsorvido, 
mas lançado com atividade elevada, pOderá eventualmente ser 

detectado nos sedimentos r mas sua maior parte permanecerá em 
solução e portanto disponível para incorporação nas cadeias 
alimentares. Os outros radionuclicLeos de interesse (Ba e Sr) 

deverão ser fiscaltzadosatravés do controle da atividade dos 
concentradores bioló9iCO.s (indicadores) o 
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CapItulo IV 

ESTIMATIVA DA FRAÇÃO DOS Rl\DIONUCLfDEOS DO EFLUENTE DA CNAAA 

QUE SERÁ RETIDA NOS SEDli\1ENTOS 

o transporte, a distribuição e o destino final 
...----- ----- -

dos radionuclideos introduzidos no 'mar são dependentes dasua _ 

interação múltipla com a água{ os organismos marinhos, os se 

"dimen~o.?_e"Çle?tes entre si. r o padrão de distribuição desses 

---;;àdionuclldeos no ambiente'marinho deve ser estudado em ter -
mos dos radionuclideos individuais sendo que o perfil de di 

!:uiçã0l!a água, em função da distância do ponto de lançamen 

_t:o~~é~p~r~a~t~~~'c~am~e=n~t~e~e=x~p~o~n~e~n~c~i~a~l~~~~~~~~~~~~~~~~-al~
gumas medidas práticas feitos de 

campo realizadas por Nagaya (45) em sedimentos mostra esta 

mesma função para alguns radionuclldeos. Quando radionuclíde 

os são liberados em regiões próximas à costa, as partículas 

em suspensão, o plancton e o sedimento são fre ntemente os 

fatores predominantes na sua redistribui,.-..ão. (46) Dentre os 

organismos marinhos, o fito e o zooplancton ge ente repr~ 

sentam a mai.or biomassa, possuem a maior superfície biolo91. 

camente ativa e a velocidade de troca para vários elementos 

traços é muito rápida. Consequentemente o plancton, partic~ 

larrnente o fitopla.ncton, apresenta fatores de concentração 

elevados para inúmeros elementos que normalmente existem em 

concentração muito baixa ou mesmo insignificante na água do 

mar. (46) 

_ Para que o plancton possa alterar apreciavelmen 

te o transporte e a distribuição de radionuclideos introduzi 

'dos no mar, e~relação aos processos físico-químicos, é ne 
~-r-;i-o-qu-e--o-s---:i-;-n-c-o':-'r-p-o-r-e-e'-:m:"'-v-' -e-:;-l-o-c-;i-;d~a-d:;-e-s-m-a~i-;-o-l:--e-s--:;d-;-O-q-U-e-----:-a-:s~ 

d~~idas aos movimentos de corren'tes i de difusão, de precipi 
~ 

taçao qulmica e de adsorção nos sedimentos. Para alguns ra 
-----------~--------------------------------
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dionuclideos, os fatores de concentração médio do fito e da 

~oplancton sãoda mesma ordem de grandeza que os coeficien 

~es de distribuição para os sedimentos (tabela 4.l), ocorren -do competiçã.o entre' el"7s!".~!"eti.~""d?, d.e91s",:'Z e~~e::1en.tcs da so 

lução. (46) - TABELA 4.1 

Fatores de concentração média do fito e do zooplancton e CO~ 

ficientes de distribuição dos sedimentos para os radionuclI 

deos estudados 

Elemento 

Ce 

G 
! 

Fe 

Cs 

Ba 

Sr 

* -
** -
*** 

_. 

Fatores de concentração* Coeficientes de 
-------------------------------- distribuição** 

Fitoplal1.cton zooplancton 

9,0 x 10 4 1,0 x 103 

1,5 x 103 7,0 x 102 

3,0 x 103 

4,5 x 104 2,5 x 104 

16 - 22 

1,7 4 x 10 *** 9~O x 10
2*** 

0#9 - 54 1 - 85 

------_._--
citado em. (47} 

este trabalho 

citado em (46) 

para sedimentos 

104~ 
/~ 5 ' 
~.~~JJf.~ 

10 2 - 103 

10
3 

- 10
5 

102 

<10 2 

<10 1 

Nas reqiões costeiras, a biomassa é uma pequena 
.r:: .-J..raçao da massa total. E~?tudos 1"é:~alizados por Parker, em es 

tuãrio do Texas, (46)comprovou que" nesse estuário, uma camada 
de um metro de água representava 96,,7% da massa total, a bio 

massa 0,4% e a canlada superior de 3 em do sedimento de fundo 
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2,9%. Nest.as condições 73,6% do Co" 95,2% do Fe, 79,5% do 

Mn e 71,5% do Zn estavam incorporados na fração extraiveldos 

sedimentos. {46}. PilIai (.48} realizou medidas em urna baia 

d3 3C'm.b~im 'o:.rSl~'L:f:i'::!;>,!1ldo (t~.~ r':l':""'tJ.·:"~:t':'l?nt~ +-,00') I) 144çe libera. 

do na região estava concentrado nos sedimentos, muito próxi 

mo do ponto de lançamento. Heft {49) constatou que o sedi 

mente da Bala de Humbóld era responsável pela retirada de 

95% do total de cobalto libera.do em suas águas o 

Em Angra dos Reis estudos realizados pela Femar, 

em 1972 na área de influência da CNAAA, demonstrar~"n que o -]?lancton é particularmente sacas_59",> pela deficiência de nitra 
-tos (31); a quantidade de material em suspensão é grande, de 

I - ~~" 

vide ao fundo lodoso e frequentes varia ôes metereológicas • 
ar estas razoes espera-se que na região os processos biolô ......, 

gicos afetarão de maneira pouco marcanba a distribuição de 

r-at11onuclídeos, predominando os rnecardsmo.s de interaçã.o fIsi 
-

3a e quim~ca com a agua e com os sed~mentos~ 

O estado f!.sico-q'llImicc dos-ra-e-d-o-n-uclI.deos no e 

fluente e as reações que estes radionuclídeos sofrem 110 pon

to de introduçã~~ determina.-.u um fracion.amento do seu estoque 

nas suas vizinhanças. A precipitação~ adsorção, sedimentação 

e decaimento radioativo mudam o padrão de distribuição na r~ 

gião em relação ao que seria devida somente à diluição. (48) 
A natureza fíSico-química dos radionuclldeos ainda em solu-' 

ção após a interação inicial pode mudar com o tempo e as cOE 

dições do w~iente. O sedimento que acumulou o radionuclI-

deo POd'ê ser tr'3.nspo:r-tado; d,zpositado f ress1lspendido, depe,2, 

dendo dos f luxos naturais e forçados ,1 das marés e ventos. 

A inexist.ência~. para est.a região 1 de dados de s~ 
lin.idade I pH, quantidade de sedimen:to que pode ser periodic"ê 

mente suspendido a partir dos depósitos de fundo, concentra
ção do sedimentor tempo que o sedimento permanecerá em sus

pensão, quantidade e qualidade de aporte do material terrIg~ 
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no 1 transporte das di v'ersas frações qranulométricas dos sedi 

mentos f deposição de part:.iculas em suspensao e sua mistura 

com o material de fundo; vr:u:'''ia.çõ(~s desses parâlnetros e suas 

correlações com. as estacõ€;s d.o i:1nO íi:;~ muda.nçâ.s metereo.lógicas. 

possibilita apenas estimativas gen~xicas sobre a fraçio dos 

radionuclídeos que será r(~tida nos sedimentos. 

Da~s medidas d(:;; ld.bora'tiSrio os dados ma.is impor 
~ .-

tantas a serem conside:ra.dos nesta estimat~iva s,ão: o valor do 

coeficiente de distribuição I' a quan.tidade de sedimento utili 

zada nas medidas de adsorção pelas diferentes técnicas, o 

tempo para atingir o equilíbrio ou. fração do equllíbrio en 

tre água e sedimento r a velocidade de dessorção para os ra

dionuclldeos já adsorvidos no sedimento; a fração de remoça0 

dos radionuclíàeos em :Eunção da massa de sedimento por depo 

sição. 
Observações visuais na regiào indicam que o sedi 

men'i:o do fundo é ressuspendido por agitação do mar provocada 

por ventos e tempestades~ As chuvas fortes habituais no lo 

cal carreanl para o mar grande quant.idade de material terr!g~ 

no. Durante estes distúrbios naturais extensas áreas apr~ 

sentam águas turvas com elevada concentração de partículas 

em suspensao. A. capacidade de adsorção dessas partlculas pa 

ra os radionuclí.deos dissol'\;.1'idos ü~vará à remoção e sua depo 

sição no fundo. 

A influência dos diversos fatores acima relacio 

nados foi determinada para alg'uns radionuclideos escolhidos, 

nas condições do laboratório. 

No equillbi'io? a ",.,.elocidade de aclsorção deve ser 

igual à velocidade de desBorção" de acordo corn a lei de rea 

ção das massas. (17) Experiênci.';lS qualitat.ivas foram reali 

zadas para verifica.r a pc,ssIvel dessorção~"'SJ :adionuclideos 

estudados. Verificou-se que Ce, Fe, Cs e 0::3I.nao sofreram 

dessorçãe durante a experlência .ou que, sendo o valor da 
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. 
constante de equilIbr.io mui to elevado, nao foi observada es 

- l' b - O 131.y ... d 1"·' 1 d -sa :l eraçao. . ... " porem, . emonstrou :t.oera'iao, evan o --à experiência para medida de desscrção. Sedimento contamina 
L3J .... 

do com ..L, ressuspendido l~m á'jtla do ma.r e em agitação, a-

presentou um decréscimo de sua atividade com concomitante eO'l 

taminação da águar como pode ser observado na Fig. 4.1. 

As reações de troca iônica e de adsorção sendo 

fenômenos de superfIcie são geralmente função direta da su

perficie específica (cm2jg) podendo ser influenciadas por o~ 
tros fatores relacionados 5. composição qu.imica das particu

las9 A medida do coeficiente de distribuição em função da 

granulometria foi realizada utilizando-se a técnica da agita 

ção e frações de diversos tamanhos em frascos separados. Os 
resultados são apresentados na tabela 4.2 para o 60Co • O mai 

or valor de .K foi observado para a fração mais fina, que foi 

aquela utilizada para toda.s as medidas deste trabalho. Na na 

tureza, porém t haverá competiçãoent.:r.:e todas as frações e o 

sedimento fino, muito ma.is abundante nos trechos lodosos e 

de permanência mais prolongada em suspensão não só adsorverã 

maior quantidade como também () fará mais rapidar\lente~ 

Nas condições naturais c os sE:l:dimentos se mantêm 
em suspensão por perlodo,g vaxi,áveis, na dependência das con 

dições metereológicas e h:f.drológicas. Estes periodos podem 

não ser suficientes para se atingir o equilíbrio no processo 

de adsorção, mas apenas a uma fração do equilibrio. ~ impof. 

tanta, portant,o, considerar a velocidade com que o processo 

de adsorção ocorre em fUTl.t:;(ão da concentração do sedimento. 
Foram realizadas experiências V""ariando-se esta concentração. 

Os resultados da tabela 4~3 relativos ao 144ce demonstram 

que, para uma mesma percentagem do equilIbrio (90%), o aume!!, 

to por um fator de 10 na concentraçio do sedimento reduz o 

tempo para ating"i::r' esta fração do equilíbrio por um fator de 

48.0 coeficiente de distribuiqãc~. porém i permaneceu constan 

te. 
A ta.bela 4.4 foj. prepa.rada utilizando-se tempos 
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i 

o SEDIMENTO 

.ÁGUA 

Figura 4.1 

DESSORÇÃO DO i3. I 
TÉCNICA DA AGlr.4çÃO 
Sed.30 - Otf48 mg/ml 

I~, . _.....L-__ -'--_l_--L"---L_.", __ ~.L,.~~_l. __ .l......i _. _ll...--.i'---.a_--.il 

O 8 10 t2 
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50 .. . Coeficiente de distribuição par~ ~Co em var~as frações gr~ 

nulométricas do mesmo sedimento - '1'écn.ica de agitação. 

"_._------ -----,------------------
Fração granulométrica (prrl) Coeficiente de distribuição K 
._-------_._--_._._,~ 

? 

> .500 1 1 1 x 10.,) 

250 - 500 9,3 x ~ 03 
. .1. 

74 - 250 8 p 4 x 103 

37 - 74 2,5 x 103 

.$ 31 9 , 1 x 104 

TABELA 4.3 

'l'empo para se at.inqir 9tH', do 1~quilIbrio em função da concen 

tração do sedim'snto em. SlJ.spensao "': 144Ce - Técnica da Agit~ 
çao. 

,-----_._--,------_ .... _-------------
concentração do 
sedimento (mg/l) 

Tempo para atingir 
90·% d;:> equil1brio 

Coeficiente de dis
tribuição K 

-----._----~---_._-_.-._------.-,---~--------

80 8 h 2,6 x 105 

160 2,2 h 3 x 10
5 

400 1 11 3 x 105 

800 10 min 3 x 105 

..... _-



Radionu 

clídeo 

TABEL.l\ 4," 4 

Tempo para à,tingir 50 e 90% do equillb:t'io 

,--------_.,-----
Técnica da Aaitacão 

~ . Técnica da Camada Fina 

50% 90% .50% 90% 

2 - 3 li. 19 - 28 h 1 - <4 d 3 - 10 d 

râpido* a .- 38 h 

1 - 4 d 4 - 15 d 1 - 3 d 6 - 14 d 

2 ,- .r '\ 4 - 13 d 5 ,- 6 d o. o, 10 - 16 d 

rápido* 2 - 5 d rápido*' 4 - 8 d 

.. _---,---_. ---.. -, -_._----
'* não quantificável nas condições da e::r;periência 
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Para se atin·:dr 50 e 90% do ecuilíbrio aue puderam ser calcu 
"'" ~ ~ -

lados a parti.r dos gráficos dô.s medidas dos coeficientes de 

distribuição; permJ-tindo consta.tar diferenças apreciâ~~e:ls 

nas velocidades de adsorção dos diferentes radionuclideos. 

O sedimento ao se depos.t tar em água contaminada, 

no seu trinsito vertical retirari radionuclldeos da solução. 

O processo foi acompanhado em labor;:2tôrio para Fe, Ce", cs e 
Co I variando-se a concentração do sedirnen"to em suspensão. 

Após cada adição agu.;;:.rdava'~s(2: 24 horas e retirava-se uma aI! 

quota de água do t.opo da proveta. Os resultados expressos 

em percentagem da at::ivida.de inicial em solução que permane

ciam, em média, na água apó;:; cadê.. tratamento r encontraln-se 
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na tabela 4.5 (média de quatro tratamentos]. 

TP .. BELA ':1" 5 

ção após cada tratruuento em função da concentração de sedi 

mente- l-lédia de quatro tratamen"coS - Sed. 13. 

Cencentra-
çao (mg/l) Fe Ce Co Cs 

--~ 

13,04 74 

26,04 59,5 55 89,7 

39,08 45,8 48,5 88,2 99,1 

52,08 48,7 48 86,9 98,4 

65,12 51~5 41,1 85;9 97,5 

78~16 49~6 35;4 83,5 97,8 

___ ~ ____ "", __ ,-"' _____ 5_"""" ____ < ----

Repetidas remoçoes de radiomH:!lídeos pelos sedi 

mentos levam à uma exaustão exponencial~ como visto na fig~ 

ra 3.10 para o 60co " A figure. 4: ~:2 mostra a diminuição da 
- d 60, ... ~ - ... concentraçao e Co na a-gua em l:unçao do numero de tratarnen 

to, para. diversas concentrações de sedimento. Estes mesmos 

valores e os rela-tivos ac 144Ce, em. gráficos de concentração 

de sedimento versus percentagem de radioatividade residual 

na. água, para um mesmo número de tratamentos, originam a fa 
mllia de curvas das figuras 4.3 e 4.,;;!. 

Para os rad.ionuclldeo;"3 com valores de K superiQ 
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~...... <fII\O .,. 
Figuro 4,2 - REMOÇp,O DE lei Co DA AGUA DO MAR POR 

Ti~iÇiAr~icl'li f. vS ~L~GESSIVOS COM SEDiMENTO 

. --~--

l 
90 

----"'---~~ 8 ~ I ~ L" 
80 L ,'"",',,, "", ~ .3 ,04 mg/l 

~~~~ .,,~ ~ 
70 ~,,~ ~ ,,~o 26,04mg II \..,. ',A 

"" ~ "-8 " ,,~'" ~ ~. "- 39,08 mglr 
60 '" ',,- o "', '~ 52,08 MOi t 

65~t2mgn 

50 

78 t f6 mg/J 

40 ______ ..-,,_ ••• _ •• ____ 1 _____ ,,~ . ...J1l-.~ .... ___ ........I. ____ •• _..&..l __ J 
O t ~~ :3 4 5 
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2 - ~ res a 10 I as fraçoes da atividade inicial removidas apos ca 

da tratamento, em função da concentração do sedimento, apar~ 

cem nas tabelas 4- ,.6 a 4.9. O estudo destas tabelas e gráf,!. 

ciedimentos, em 

condições na'turais, pois as concentrações dos sedimentos uti 

lizadas nas experiências são compatíveis com as esperadas na 

região de influência da CNAA.~ nos sItios ou períodos de água 

turvas. Sucessivas ressuspensoes de sedimento pelo fluxo 

forçado do efluente e pelos fenômenos naturais de agitação 

das 
.. 

posterior depos,ição de sedimentos, contI-aguas, com e o 

nua aporte de nmras partiClllas em - podem imita suspensao ser 
das por esta condição de laboratório. Os resultados indicam 

praticamente todo ferro cário 
... 

remoV"" ido da 
.. que o e sera agua 

enquanto o cobalto terá sua concentração diminuída de aproxi 
madamente 50%, somente pcr este processo. Para o césio est! 

ma-se que apenas cerca de 10% ficará retido nos sedimentos. 

Os altos valores do coeficiente de distribuição 

do ferro e cério, a rapidez de adsorção f conjuntamente com o 

fenômeno de precipitação sugere que muito pouca radioativid~ 
de devida a isótopos desses elementcos permanecerã disponível 

para a biota. O cobalt') I com seu comportamento distinto de 
.--------~_. 

acordo com o processo de interação com o sedimento, apresen 

ta uma maior retenção quando o sedimento está em suspensão, 

ou por adsorção passiva no fundo. Com a multiplicidade dos 

tipos de inter{.~ção entre cObalto e sedimento prevê-se que 

U;a fração relat~menh'" e 'i evada [ maior que 5 O %, ficará inso 
---lubilizada~ o gUIe é corroborado pelas experiências anterio, 

res (46. 49). A pequena quantidade de isõtopos radioativos 

de cobalto liberada anual111ent.t':: 'tornará esse ra,dionucll.deo FC!:! 

co importante em :cela2;~ão â iJ::réldiaçao do Homem e da biota. 

O fluxo e as correntes exerceria ~nfluencia na 
distribuição dos loci';1.:1.s de deposiç<:cCI e ,:lcumuo aessas par' 1:. 
'-Ct!Iãs contam:Lnadas v os quais deverão ser determinados futura 
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T ~'\BELA 4. 6 

Fração residual da atividade inicial de 60co que permanece 

em solução após cada tratamento - Técnica da Sedimentação • 

Número Concentração de sedimento (mg/l) 

trat. '13,04 26,04 39,08 52,08 65,12 78,16 
--'" 

1 95,8 92,9 93,7 90,6 87,9 85,7 

2 98,1 86,3 82 1 9 78,2 73,6 71,0 

3 86,4 76;7 69 , 1 67,3 63,4 56,9 

4 79,2 65 8 4 60,2 57~1 54,5 48,5 

'rABELA 4-.7 

Fração residual 144 da i:ttividade inicial de Ce que permanece 

em solução após cada tratament,o 'récnica da Sedimentação 

.. _._ ... __ ....... --_ ... __ . ..-.. - .... , . 
Número Concentração de sedimento (mg/l) 

trato 13,04 26 , 04 39 r 08 52,08 65,12 78,16 

1 85 63 , 6 43~6 42,5 37 , 3 36,0 

2 47,4 27 r 6 18,0 19,0 13,3 14,5 

3 39~O 15 t 4 9,8 9 , 0 5(7 4,3 

4 8 f 8 5.3 5 1 1 2 g 8 5,3 
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TABELA 4.8 

Fração residual da atividade inicial de 137cs que permanece 

em solução após cada tratamento Técnica da Sedimentação 

Número de Concentração do sedimento (mg/I) 

tratamento 39 í 08 52,08 65,12 

1 98,5 98,0 97,9 

2 97,,3 97 / 5 94,0 

3 97,0 94;2 94,7 

4 96,6 93,6 90,4 

'l'ABELA. 4..9 

Fração residual da atividade inicial de 59Fe qJle permanece 

em solução após cada t,rat.3.111ento 'l'écnica da. Sedimentação 

--
Número Concentração do sedimen'to (mg/l.) 

trat. 18:0 29,6 35,2 37,2 45,2 
---

I 55,5 44, t 9 42 p 8 41 f6 48,6 

2 32r2 24 1 1 14,9 18~9 23,,7 

3 12,7 10,2 6,4- 6,9 7,1 

4 6,4- ~ ,~. 

"i,~ 4,2 2,8 3,0 



8.4 

ment.e~ seja por medidas diretas ou. modelos matemáticos. A 

~~~_!!~ação do sedimen.to de fundo pelo 6Qco foi relacionada 
. ". ~~~-~~-_._---_. -bx 

por: Nagaya (45) atUTlâ. exponencial. da forma}" -- a.e ~ onde 

constantes tlpicas "'ara cada região~ calculáveis por 

de QtiiiV;lpO l Neste mesmo trabalho fo:ral11 comparadas as a' Vl.oj! 

d ~ 90 S .l37c d' To t .... ..... d es ao , r e s se l.men,_os an es e apos o l.n~cl.O e op.§. 

raçao de uma usina nuclear~ A constatação da constância da 
atividade sugere que, sendo muito baixa a atividade lançada 

e pequeno o coeficiente de distribuição, esses radionuclide 

os permanecerão predominantemente em solução na água do mar. 
Em Angra dos Reis a quantidade de radioestrôncio a ser lihe 

rada não atingirá 2 me i/ano . Diluído ',em grande volume de á 
gua? os isótopos do estrôncio terão contribuição desprezível 

na dose de irradiação externa da população e sua concentra

ção na cadeia alimentar será insignificante. Os isótopos do 

césio .. no entanto, serão liberados com atividades muito mai 

ores, perfazendo 923,5 mei/ano e suas meias-vidas são de mas 
a anos. A capacJ.dade de retenção do sedimento é reduzida I 

ficando a ITlaior parte destes isótopos em disponibilidade pa

ra a biota. Considerando-se a ~apidez do proresso de adsor

ção do césio na etapa inicial, é provável que a retenção da 

pequena fração adsorvível ocorra em particulas em suspensã~ 

nas proximidades do pont.o de lançamento. As áreas de sedi

mentação e acúmulo deverão ser localizadas para posterior m~ 

nitoração. 

O l40Ba será. liberado em quantidades muito redu 

zidas. Como a adsorção em sedimentos é inSignificante este 

l1uclideo permanecerá em solução e sua distribuição na massa 

de água será influenciada pelos processos de diluição, nao 

tendo importâncla significativa sua incorporação na cadeia 

alimentar. 
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o iodo, lançado com a mais alta concentração no 

efluente, tem um coeficiente de distribuição relativamente 

baixo (10 2 ); é adsorvido por troca j,ônica e o . .:empo para a-
~ i' ~ ., .... ~ . !li" ~ 1\7 d' - d - d '- ngl.r o equl..l.lorl.o e .longo. 1';>3..$ con.lçoes e operaçao o 

reator deve-se atingir a mesma atividade especIfica do radi2. 

iodo no sedL~ento e na água v cessando então o acúmulo nos se 

dimentos. Como a massa àeãgua é mu.ito maior do que a de se

dimento, conclui-se que uma fração muito pequena dos radioi

sótopos de iodo lançados no efluente da CNAAA ficará retida 

no sedimento, permanecendo a ma,lor fração disponIvel para, iE, 

corporação em peixes e moluscos, através da cadeia alimentar. 

Todas estas considerações yermitem afirmar que 

os radionuclldeos cr i ticos no ef luente lIquido da CNAA.1.\. são os 
. - d ~, , d i 1 134 137 ~sotopos o ces~o e do 10 01 part cu armente Cs, Cs e 

131r . Eles sez'ão lançados ~ maiores atividades, representan 

do as maiores frações das concentrações máximas permissíveis 
para despejos liquidas no ambiente, dentre todos os nuclIde.as 

t t "'.z. ... • d - 't d id presen es; es as luveJ..S 1 porem, al.n a sao muJ. o re uz os. 

Nestas condições as doses de irradiação interna dos consumi 

dores habituais de produtos do mar serão muito baixas, repr~ 

sentando uma fração insignificante dos limites anuais de do 

se estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear . 

Mesmo tão reduzidas,. as doses provocadas pelos isótopos do 

césio e iodo deve:t·iio ser superiores ã,s resultantes dos demais 

nuclideos do efluente. 

A possibilidade de ocorrência de falhas de oper.§! 

ção do reator ou acidentes, com perspectivas de liberação de 

maiores ati~;idades no ambi.ente justifica o estudo detalhado 

do trânsito dos radionuclldeos criticos através das cadeias 

alimentares, a identificação dos concentradores biológicos 

especificas (indicadores) (~ a de'terminação dos fatores de CO!! 

centração pelos organismos. 
As conclusões deste estudo permitem. limitar o 

controle e a fiscalização a apenas alguns meios ou organi~ 
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mos e centrar as observações a uma fração da população que, 
por seus hábitos alimentares e localização, é potencialmente 
a mais exposta (grupo de população crItico). 
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sm1ÁRlo 

no mar pela Unidade 1 da Central Nuclear Almirante Alvaro A! 

berto levou ao estudo da. interô,ç3.o dos radionuclideos com os 

sedimentos elll Angra dos Reis. O !";;:studo se restringiu aos 

elementos possuidores de radi-:'isótopos com meia-vida super.!. 

ar a cinco dias e com liberação prevista numa concentração 
~aior do que 10-8 da concentração máxima permitida para água 
potável: Co, Fe, Ce, CSI' Sr, Ba e l. A medida dos coeficien 
tes da distribuição K dos rad:lonucl1deos entre sedimento e 
água foi procedida utilizando-se técnicas desenvolvidas por 

Duursma, do Laboratório Int.ernacional de Radioatividade Mari 

nha~ ~~ Mônaco, as quais imitam as condições naturais de con 

tato entre água e sedimento~ Os valores de K para os elemen 

tos correspondentes aos radionuclIdeos investigados estão na 

seq' .. ünte sequência~ 

Ce > Co > Fe > I > Cs > Ba > Sr. Com estes va 

lores e outros resultados obtidos em exper iênc5,as de labor~ 

tório estimou-se as fxações desses radionuclídeos que serao 

imobil,izados no sedimento e concluiu-se que os radionuclldeo~ 

criticos nas condições locais são os isótopos do césio e do 

iodo. 
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S UHI'1t-'\RY 

The future release of radioactive material into 

the sea by Oni·t 1 oi the Central Nuclear l~lmirante Alvaro .A.I 

berto leads to a study of the interaction of radionuclides 

with the sed.iment in Angra dos Heis. The study i5 restricted 

to those elements that ha.ve radioisotopes v-.lith half-life 

longer than five days u and whose release is forseer~ to be at 
-R 

least 10 v of the maximum permissible levels for drinking 

water: Co, Fe, Ce r Cs,. Sr~ Ba and Io 'l'he measur€'.rnent~ of KI 

the radiol1uclide distri.bution coeficient between sediment 

and \'.;ater t 'lias made using the techniques developed by Duursma 

of the International Laborat.ory c'f M'1.rine Radioactivity in 

Monaco, where the natural conditions of contact between water 

and sediment are imitated. The values cf K for the el~nent 

corresponding to the radionuclides studied are in the 

following arder: Ce > Co > Fe > I > Cs > Ba >- Sr. With these 

values and with other results experimentally found , the frac 

tions of these radionuclides that will be immobilized in the 

sediment were estimated. It t-,tas also concluded that the 

crit.ical radionuclides for the local conditions a.re the iso 

topes of Cs and I. 
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