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RESUMO 

 

Radionuclídeos liberados em sistemas aquáticos podem ser sorvidos nas partículas 

sólidas em suspensão e nos sedimentos de fundo. A sorção é normalmente representada 

matematicamente pelo coeficiente de distribuição (Kd) que se baseia no equiíbrio entre 

as fases. Neste estudo, a cinética de sorção/dessorção de 60Co e 137Cs na água do mar 

foram simulados por meio de experimentos de batelada com sedimentos em  dois pontos  

(PT-01, PT-02) da enseada do Saco de Piraquara de Fora (SPF). Para os dois 

radionuclídeos, os valores de coeficiente de distribuição (Kd) para o sedimento do PT- 

02 (509 e 385 L/kg para 60Co e 137Cs, respectivamente) foram superiores aos valores 

determinados para PT-01 (426 e 182 L/kg para 60Co e 137Cs, respectivamente). Os 

valores superiores de Kd em PT-02 refletem a maior Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC) (71,4 cmolc.dm3) e conteúdo de finos < 63 µm (87%), quando comparados a PT- 

01 (39,5 cmolc.dm3) e finos (55%). Os valores de Kd são inferiores aos valores 

reportados na literatura, o que pode estar relacionado à predominância da argila 

caolinita, uma argila de baixa capacidade de sorção. Os valores de Kd, com um aumento 

da temperatura de 23ºC para 27ºC foram similares (60Co em PT-02 e 137Cs nos dois 

sedimentos) ou a 27ºC os valores foram superiores (60Co em PT-01). Com o aumento da 

temperatura para 31ºC os valores de Kd para os dois radionuclídeos apresentaram um 

decréscimo. No entanto, o aumento da temperatura aumenta a dessorção dos dois 

radionuclídeos, para os dois sedimentos. O processo de sorção é espontâneo e favorável 

para ambos os sedimentos e tanto o modelo de sorção de Freundlich quanto o de 

Langmuir descrevem bem a sorção para as concentrações estudadas. A quantidade 

máxima de contaminante que pode ser sorvida foi para 60Co de 1,64 10-5 moles /g (4,12 

1010 Bq/g) e 2,79 10-5 moles/g (7,03 1010 Bq/g) para PT-01 e PT-02, respectivamente, e 

para o 137Cs foi de 1,99 10-6 moles/g (9,70 108 Bq/g) and 6,60 10-6  mol/g (2,87 109 

Bq/g) para PT-01 e PT-02. No SPF duas áreas podem potencialmente acumular 137Cs: 

os sedimentos próximos ao local de descarga de efluentes e a área ao norte deste local. 

Já na área de interface e entre SPF e a baía da Ribeira, haveria potencial para maior 

acúmulo de 60Co. 

 

Palavras - Chave: Sorção de 137Cs e 60Co, Saco de Piraquara de Fora, reatores nucleares, 

sedimento. 
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ABSTRACT 

 

Both the suspended solid particles and the bed sediments sorb radionuclides, 

released in water systems. Sorption is usually represented mathematically by the 

distribution coefficient that is based in equilibrium between phases. Here the 

adsorption/desorption kinetics of 60Co and 137Cs in sea water were simulated by batch 

equilibrium experiments with sediments in two points (PT - 01, PT - 02) from Saco de 

Piraquara de Fora inlet (SPF). For both radionuclides, partition coefficient values (Kd) 

for the sampling point PT - 02 (509 and 385 L/kg for 60Co and 137Cs, respectively) were 

higher than the values determined for PT - 01 one (426 and 182 L/kg for 137Cs and 60Co, 

respectively). The higher values of Kd of PT-02 reflects the higher CEC (71,4 

cmolc.dm3) and content of mud < 63 µm (87%) when compared to PT-01 (CEC of 39,5 

cmolc.dm3) and mud (55%). In comparison with the values reported in the literature, the 

found Kd values are low, which may be related to the predominance of kaolinite, which 

is a clay of low sorption capacity. The Kd values with an increase in temperature of 

23ºC to 27ºC were similar (60Co in PT-02 and 137Cs in both sediment) or 27 ° C values 

were higher (60Co the PT-01). With increasing temperature to 31 °C Kd values for the 

two radionuclides showed a decrease. However, increasing temperature increases the 

desorption of the two radionuclides for both sediments The sorption process is 

spontaneous and favorable for both sediments and the model of sorption can be fitted by 

both Freundlich and Langmuir sorption isotherms. The maximum amount of 60Co that 

can be sorbed on sediments were 1,64 10-5 moles/g (4,12 1010 Bq/g) and 2,79 10-5  

moles/g (7,03 1010 Bq/g) to PT-01 and PT-02, respectively, and of 137Cs 1,99 10-6   

moles/g (9,70 108 Bq/g) and 6,60 10-6  mol/g (2,87 109 Bq/g ) to PT-01 and PT-02. Two 

areas in SPF can potentially accumulate 137Cs: sediments located near the effluent 

discharge and the area located north of this site. An area in the interface of SPF and the 

bay of Ribeira would potentially the best accumulated of 60Co. 

 

Keywords: Sorption of 137Cs and 60Co, Saco de Piraquara de Fora, Power Plant, 

Sediment. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Em operações rotineiras, as usinas nucleares liberam efluentes gasosos e líquidos 

radioativos para o meio ambiente. Tais liberações, apesar de ocorrerem de forma 

controlada e monitorada, contribuem diretamente para o impacto radiológico ambiental, 

sob a forma de dose de radiação recebida pelos humanos e pela biota não humana local. 

Em consequência, torna-se relevante o monitoramento ambiental periódico, que 

subsidia a avaliação das implicações ambientais associadas às liberações de 

radionuclídeos no ambiente (IAEA, 2009).  

O monitoramento periódico tem por objetivo a avaliação dos níveis de 

radioatividade presentes no meio ambiente, para comparação posterior com os 

resultados do Pré-Operacional e, finalmente, a estimativa da dose adicional recebida 

pela população, decorrente das liberações das instalações nucleares. O monitoramento 

periódico está inserido no Programa de Monitoração Radiológico Ambiental (PMRA) e 

tem por objetivo geral garantir que o impacto radiológico no homem e no ambiente seja 

o menor possível, assegurando que não ocorram efeitos deletérios radioinduzidos a 

ambos, decorrentes da operação das usinas nucleares.  

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) está localizada na enseada 

de Itaorna, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, é composta por duas usinas 

nucleares do tipo PWR (Pressurized Water Reactor-Reator de Água Pressurizada), 

nomeadas como Angra 1, em operação comercial desde 1985 com 640 MW de potência 

e Angra 2, em operação comercial desde 2001 com 350 MW de potência. A CNAAA 

também inclui uma terceira usina, Angra 3, operacionalmente análoga à Angra 2, porém 

em fase de construção. A CNAAA tem como objetivo a produção de energia elétrica a 

partir da energia nuclear originada do processo de fissão nuclear, que consiste na 

ruptura e fragmentação do núcleo de um átomo instável causadas pelo bombardeamento 

de partículas como nêutrons, formando-se assim átomos menores quem liberam energia 

em forma de calor.  

Como parte do processo de licenciamento na indústria nuclear, antes do início da 

operação de usinas nucleares, é realizado um estudo a fim de reunir informações sobre 

os níveis de radioatividade no ambiente das áreas no entorno da instalação, constituindo 
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o chamado Pré-Operacional que tem como principal objetivo o estabelecimento da linha 

de base ou do background radiológico local (CNEN-NN-3. 01).  

A área potencialmente sujeita à maior influência da operação das usinas que 

compõem a CNAAA, abrange o espaço físico e biótico que estão sujeitos a mudanças 

de perfil consequentes da sua implantação e operação (ELETRONUCLEAR, 2005). 

As usinas, que constituem a CNAAA, possuem plantas de resfriamento compostas 

por três circuitos, no qual o circuito terciário utiliza água captada na enseada de Itaorna 

que é lançada no Saco de Piraquara de Fora (SPF) após sua utilização, com temperatura 

de aproximadamente 40ºC (FRANKLIN, 2001; NATRONTEC, 1998). Além disto, a 

CNAAA libera frequentemente água oriunda do sistema de tratamento de rejeitos 

líquidos dos evaporadores de rejeito e de reciclagem (VETERE, 2002).  

Na fase pré-liberação dos efluentes, análises químicas e radioquímicas são 

realizadas para verificar se as concentrações de substâncias estáveis e radioativas dos 

efluentes obedecem aos critérios de liberação estabelecidos pela FEEMA e pela CNEN, 

respectivamente (VETERE, 2002). As soluções são lançadas em forma de efluentes 

líquidos radioativos no SPF, com vazão total de 120 m3/s, através de uma tubulação, 

com cerca de 1 km de extensão, que liga o sítio das usinas ao local do lançamento no 

SPF (ELETRONUCLEAR, 2005).  

 Os principais contaminantes radioativos liberados pela CNAAA, produtos da 

fissão nuclear, são os radionuclídeos 58Co (T1/2 = 71. 3 dias), 60Co (T1/2 = 5,2 anos), 

137Cs (T1/2 = 30,1 anos), 54Mn (T1/2 = 312,2 dias), 51Cr (T1/2 = 27,8 dias) e 59Fe (T1/2 = 

45,1 dias). Dentre eles, de acordo com os prognósticos formulados pela CNAAA, o 

60Co, 58Co, 137Cs e 134Cs, são os maiores contribuintes (99,6%) para a dose externa, 

relacionada à exposição do indivíduo aos sedimentos (FSAR, 2001).  

A quantidade anual estimada de 137Cs liberado no mar por usinas de 

reprocessamento e nucleares atinge 5,0 103 TBq (MARCHESE, 1998). Deste total, 

estima-se que cerca de 5,07 108 Bq seja liberado anualmente no mar pela CNAAA, 

incluindo Angra 1 e Angra 2. A estimativa anual para as liberações de 60Co se situa em 

2,83 107 Bq para Angra 1 e 7,40 1010 Bq para Angra 2 (ELETRONUCLEAR, 2005).  

Uma vez lançados em meio marinho, os radionuclídeos podem ser dispersos, 

diluídos, redistribuídos e finalmente acumulados em compartimentos específicos do 
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ecossistema (EDGINGTON, 1984). A dispersão ou o acúmulo do radionuclídeos na 

coluna d’água e no sedimento dependem basicamente das características físicas e 

químicas do elemento e do ambiente. Como exemplo, podem ser citadas as 

características referentes ao comportamento do 60Co que pode ser encontrado dissolvido 

na água, principalmente na forma de íon cobalto (Co2+) e em menor proporção, na 

forma de seus complexos solúveis (CoCl+, CoCO3 e CoSO4). Desta forma, 85% do 

cobalto encontrado na água do mar está na forma catiônica (GAUDAIRE, 1999). As 

interações de cobalto com a fase sólida podem se dar por troca iônica com as 

argilominerais e/ou por sorção em óxidos de Mn e Fe (PORTILHO, 2005). Já o 137Cs, 

pode ser normalmente encontrado na coluna d'água como íon simples (Cs+), sofrendo 

dispersão devido à diluição no mar e podendo participar de reações de troca com sólidos 

em suspensão, especialmente com as argilas.  

Estudos de sorção/dessorção apresentam grande utilidade para gerar informações 

essenciais sobre a mobilidade de substâncias químicas no ambiente e suas distribuições 

nos compartimentos ambientais. Tais estudos podem ser utilizados eficazmente para 

predições sobre a migração de radionuclídeos no meio ambiente e de riscos ambientais e 

podem contribuir diretamente para o monitoramento ambiental, que no caso do presente 

trabalho podem estar auxiliando diretamente no PMRA no SPF.  

Em artigo publicado em 2001, CARDOSO et al. (2001) reportam que durante todo 

o período de operação do complexo nuclear, nenhum impacto ambiental radiológico 

significativo foi detectado. Pelo contrário, os dados de 137Cs do Pré-Operacional 

realizado nos anos 80 (1,3 Bq/kg de 137Cs em sedimento úmido) seriam inferiores aos 

dados de 2010 (cerca de 0,5 Bq/Kg sedimento úmido). Esta diminuição observada 

poderia ser justificada pelo decaimento do 137Cs proveniente não das usinas, mas sim do 

fallout.  Posteriormente, em estudo realizado por LAURIA et al. (2011), os dados 

relativos ao controle do monitoramento na região do SPF pelo Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) identificaram a presença de 60Co em sedimentos 

marinhos coletados em três pontos de amostragem do PMRA (PT-01, PT-02 e PT-03) 

no período de 1985 a 2010 (Figura 1). Nesta etapa, concluiu-se que os níveis de 

radioatividade encontrados não estavam potencialmente associados a um impacto 

radiológico significativo. O interessante em tal estudo, foi a observação da inversão nos 

níveis do radionuclídeo 60Co nos sedimentos dos pontos amostrados, no decorrer do 

tempo. 
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(a) (b) 

Figura 1-Valores da concentração de 60Co nos períodos (a) 1985-2000 e (b) 2001-2010. 

 

Até o ano 2000, os níveis das concentrações aumentavam com a distância ao canal 

de descarga, sendo (P01 > PT-02 > PT-03), a partir daí os níveis de 60Co relativos ao 

PT-01 ficaram equivalentes ao do PT-03 e menores do que os níveis do PT-02 (PT-01 = 

PT-03 < PT-02). Para o radionuclídeo 137Cs não foram obtidos resultados que pudessem 

ser interpretados estatisticamente. Com base nos dados observados no estudo referido, 

LAURIA et al. (2011) presumiram que o início da operação de Angra 2 em 2000, 

acarretou um aumento do fluxo dos efluentes lançados no SPF, promovendo assim, um 

processo de arraste das partículas finas de PT-01 para PT-02. Este fato pode ter 

originado neste ponto, uma área com maior capacidade de sorção dos radionuclídeos, 

ocasionando uma mudança no comportamento dos radionuclídeos em relação ao PT-01 

e PT-02.  

Com base nos resultados citados acima, foi elaborado um projeto a fim de estudar 

os mecanismos de sorção dos radionuclídeos nesses sedimentos, buscando entender as 

razões que levaram a tal mudança de comportamento e compreender os fatores de maior 

importância nos processos de sorção, além de informações que subsidiem um 

prognóstico da distribuição desses radionuclídeos no fundo da enseada, e por fim, 

subsidiem uma avaliação crítica do PMRA, ora em execução.  

1. 1-JUSTIFICATIVA 

 O aumento do fluxo de águas na área imediatamente próxima à estrutura de 

lançamento de efluentes da CNAAA pode ter alterado o padrão de deposição dos 

sedimentos e, consequentemente, modificado os prognósticos inicialmente realizados 

sobre locais passíveis de acúmulo de radionuclídeos no SPF. A mudança de locais 

passíveis de acúmulo poderia implicar que os pontos ora monitorados no PMRA, 



5 

 

poderiam não detectar mudanças nos níveis dos radionuclídeos no sedimento de fundo 

e, portanto, não seriam eficazes para a avaliação de impacto radiológico ambiental. 

Assim sendo, o conhecimento das características dos sedimentos do local e o estudo 

da sorção dos principais radionuclídeos liberados pela CNAAA é de fundamental 

importância para o entendimento da dinâmica desses radionuclídeos nos sedimentos e 

consequentemente na geração de dados que possam contribuir para o monitoramento 

ambiental da região. Esse conhecimento pode também auxiliar no prognóstico para esta 

distribuição, após a entrada em funcionamento de Angra 3.  

Adicionalmente o estudo aumenta o conhecimento sobre o comportamento dos 

radionuclídeos 60Co e 137Cs em ambientes tropicais, com características de sedimentos e 

de temperaturas ambientais específicas, características estas que podem ser muito 

diferentes da região de clima temperado, de onde provém a maioria dos dados 

disponíveis na literatura.  

1. 2-OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é estudar a dinâmica dos isótopos radioativos 60Co e 

137Cs nos sedimentos de fundo do SPF, local onde são liberados os efluentes líquidos da 

CNAAA, e sua relação com os diferentes tipos de sedimento da baía, e assim obter uma 

visão espacial da provável distribuição, principalmente da área onde potencialmente 

poderia haver o acúmulo dos radionuclídeos.   

1. 2. 1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Neste contexto os objetivos específicos deste estudo são: 

i) Estabelecer uma metodologia de trabalho para estudos comparativos de 

sorção/dessorção em sedimentos marinhos; 

ii) Estudar o comportamento da sorção e dessorção de 137Cs e 60Co em sedimentos 

representativos para o Programa de Monitoração Radiológica Ambiental no SPF; 

iii) Avaliar a influência da temperatura na sorção/dessorção dos radionuclídeos nos 

sedimentos; 

iv) Obter isotermas de sorção para ambiente marinho, utilizando as expressões 

matemáticas de Freundlich e Langmuir; 

v) Estimar as quantidades máximas de sorção para os dois radionuclídeos nos 

sedimentos;  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2. 1-O SEDIMENTO 

O termo sedimento é empregado para identificar qualquer material de origem 

depositária ou estrutural presente no fundo dos corpos d’água. Os sedimentos aquáticos 

são formados por partículas de diferentes formas, dimensões e composição química e se 

encontram no fundo dos rios, lagos, mares, oceanos e represas, e revelam as 

características do meio no qual estão inseridos (MUDROCH; MACKNIGHT, 1994).  

O sedimento é constituído basicamente por:  

• Águas intersticiais, que preenchem os espaços entre as partículas e compõem 

aproximadamente 50% do sedimento;  

• Material inorgânico, rochas, fragmentos de conchas e grãos provenientes do 

processo natural de erosão do material da crosta terrestre;  

• Material orgânico que corresponde a uma fração mínima do sedimento, porém 

possui grande importância por participar dos processos de sorção e 

biodisponibilidade de muitos contaminantes;  

• Material de origem antrópica.  

A granulometria dos sedimentos é composta, basicamente, por três frações, 

classificadas como areia (tamanho superior a 62 µm), silte (tamanho entre 4 e 62 µm) e 

argila (tamanho inferior a 4 µm). Nessa classificação, as proporções entre as três frações 

estão relacionadas principalmente às origens e aos processos de metamorfose e 

transporte, aos quais os sedimentos foram submetidos ao longo do tempo (SANTOS, 

1975). Dentre as frações dos sedimentos, as mais importantes para o entendimento da 

dinâmica de radionuclídeos, são as que apresentam menor granulometria.  

O sedimento atua como sequestrador temporário ou permanente de metais, que 

podem ser recolocados novamente em disponibilidade através de fenômenos como a 

turbulência dos rios e marés. Portanto, na avaliação da qualidade de águas, os 

sedimentos são indicadores efetivos de possíveis contaminantes que não permanecem 

disponíveis nas águas superficiais, após seu lançamento no sistema aquático 

(OLIVEIRA, 2012).  
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Diversos fatores podem influenciar a sorção de radionuclídeos no sedimento, como 

por exemplo o pH, a temperatura, a capacidade de troca de cátions (CTC), a superfície 

específica, o tipo e a quantidade de minerais de argila e de matéria orgânica e o 

radionuclídeo específico envolvido. Uma vez que a maioria dos principais processos de 

sorção ocorre na superfície das argilas e dos materiais húmicos presentes no solo ou 

sedimento (PORTILHO, 2005), a seguir são descritos estes importantes componentes do 

sedimento que contribuem para fixação de metais.  

2. 1. 1–A FRAÇÃO ARGILA 

As argilas são constituídas basicamente por partículas cristalinas e estrutura bem 

definida, de um pequeno número restrito de minerais conhecidos como argilominerais, 

além de outros componentes como matéria orgânica livre, sais solúveis, quartzo, pirita, 

calcita, entre outros minerais (LIMA, 1992; GRIM, 1963; SANTOS, 1975).  

Quanto menor o tamanho das partículas maior a superfície específica e maior a 

carga eletrostática das partículas aumentando assim a Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC). A fração argila, por possuir a maior área específica, e por isso é o vetor de maior 

participação ativa nos processos físico-químicos ocorrentes em sistemas água-

sedimento. Em tal fração, que apresenta propriedades coloidais, se enquadram as 

partículas menores ou iguais a 2 µm (LEPSCH, 2002), que corresponde a dimensão 

máxima aproximada de um colóide. As argilas possuem capacidade de trocar íons na 

superfície exterior dos seus cristais, nos espaços intercamadas, estruturais ou localizados 

em outros espaços interiores mais acessíveis por outros íons existentes nas soluções 

aquosas envolventes.  

A característica coloidal mais importante da argila é a sua afinidade pela água e 

pelos íons dissolvidos (LEPSCH, 2002), devido as cargas negativas que se encontram 

em sua superfície. Esse fenômeno é chamado de "troca catiônica" e depende da natureza 

física e química das partículas do sedimento, bem como da natureza da fase líquida. A 

capacidade de troca vai depender da concentração relativa entre os íons envolvidos, sua 

carga, sua velocidade de movimento ou atividade química.  

Em solos com alto nível de intemperização com predominância de óxidos na 

fração argila, os óxidos e hidróxidos de Fe e Al, mesmo em baixas concentrações 

influenciam consideravelmente na adsorção de metais, devido a acentuada afinidade 

destes pela superfície reativa dos óxidos (SILVEIRA et al., 1999). Solos com teores 
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semelhantes de óxidos de ferro podem diferir significativamente no processo retenção 

de metais, dependendo da natureza desses óxidos (HARTER, 1979).  

Na literatura, estudos mostram que em sorção de longa duração, sorção de 

metais por óxidos de Fe e Al, ocorria em duas etapas: uma rápida, na superfície de troca 

e outra lenta e contínua. Na fase lenta foi observado que ocorria a substituição por um 

íon da matriz, seguida pela passagem do íon para a fase sólida e por fim, a difusão dos 

íons nos micropóros (BACKES et al., 1995). 

Em solos de clima tropical, a argila é formada principalmente por minerais 

secundários, originados de diversas transformações dos minerais (SOBRINHO, 2014), 

sendo a argila caulinita classificadas como argila do tipo 1:1 (Figura 2a), com fórmula 

química Al2Si2O5(OH)4, as mais encontradas neste tipo de solo (COSTA; BIGHAM, 

2009), nos quais as cargas de atração são geradas ao redor do mineral através da 

dissociação de protóns H+ (CARVALHO, 2013). A caulinita possui uma estrutura não 

expansível pois suas camadas se unem por uma ligação do tipo OH-O, dificultando a 

penetração de água entre as camadas do mineral, e facilitando a sorção de íons na 

camada externa da argila, que ficam mais sujeita a trocas. O resultado desta estrutura é 

uma elevada estabilidade molecular, onde a substituição isomórfica é limitada ou 

inexistente (MITCHELL,1993), sendo assim classificada como a argila menos reativa 

(SURAJ et al., 1998).  

As argilas do tipo 2:1 (Figura 2b) também são encontradas em diversos tipos de 

solo e sedimento, sendo a ilita, a esmectita e a vermiculita, exemplos deste tipo de 

argila. Esse tipo de conformação forma uma estrutura expansível no mineral com alta 

afinidade por íons como Cs+, Rb+, K+ e NH4+ pelos sítios de adsorção que se deve à 

baixa energia de hidratação destes íons (DELVAUX et al., 2000; SAWHNEY, 1972.) 
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                                   (a)                                                            (b) 

 

Figura 2- (a) Estrutura cristalográfica da argila 1:1 (Branco = Hidrogênio, Vermelho = 

Oxigênio, Cinza = Alumínio, Amarelo = Silício) (CARVALHO, 2013) e (b) Estrutura 

cristalográfica da argila 2:1 e a interação com o íon de césio (Cs+=verde) (BOSTICK et 

al., 2002). 

 

2. 1. 2-A MATÉRIA ORGÂNICA 

A matéria orgânica (MO) presente nos sedimentos e solos pode ser descrita 

como uma mistura de componentes que passaram por diversos estágios de 

decomposição, além da degradação química e biológica dos resíduos animais e vegetais 

(STEVENSON,1994). Tal processo, pode ser considerado como um sistema de alta 

complexidade, com constantes transformações (BALDOCK; NELSON, 2000). 

A presença da matéria orgânica em sedimentos e solos, pode interferir nos 

mecanismos de sorção, pois o aumento da concentração da mesma acarreta no aumento 

da capacidade de troca catiônica, devido à presença de cargas negativas livres dos 

ácidos húmicos e fúlvicos, originados da decomposição orgânica (PORTILHO, 2005). 

Assim, a MO pode interferir consideravelmente na relação entre os metais e o meio, por 

interações diretas e indiretas. Nas interações diretas, a MO atua na alteração da 

mobilidade e da disponibilidade do metal no meio. Por outro lado, nas interações 

indiretas, a MO age na dinâmica dos metais na interface sólido-líquido, ou a partir de 

sua natural decomposição e/ou pela modificação da superfície mineral através de 

complexos organominerais (STAUNTON, 2002). 

A decomposição da MO favorece a formação de cargas negativas e 

consequentemente a sua capacidade de reter cátions. Embora a MO seja a mais 

considerável fonte de cargas negativas no sedimento, no processo de troca de cátions em 
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solos com predominância de argilo minerais do tipo 1:1, a MO apresenta alta afinidade 

por cátions metálicos, formando complexos de esfera-interna, fenômeno conhecido 

como "complexação" de metais pela matéria orgânica (MEURER et al., 2006). 

O grau de estabilidade da ligação de um metal com a matéria orgânica pode ser 

afetado por diversos fatores como a natureza química do grupo funcional, a quantidade 

de cátions sorvidos, o pH e a temperatura do meio (MEURER et al., 2006). Assim 

sendo, é de grande importância considerar a ligação metal ligante e a constante de 

estabilidade formada na avaliação dos processos de sorção de metais em sedimento. 

2. 2-OS PROCESSOS DE SORÇÃO E DESSORÇÃO 

Na literatura, podemos encontrar sorção definida como a transferência de uma 

substância de uma fase líquida ou gás para outra fase, sólida ou líquida. Este fenômeno 

pode ser representado pelos fenômenos de adsorção e absorção, enquanto que a 

dessorção é o oposto da sorção (SPOSITO, 2008). 

 Estudos de sorção/dessorção apresentam grande utilidade para gerar informações 

essenciais sobre a mobilidade de substâncias químicas no ambiente e suas 

redistribuições nos compartimentos ambientais: solo, água e ar. Tais estudos podem ser 

utilizados para predições ou estimativas, por exemplo, de transformação ou absorção 

por organismos, lixiviação e percolação através das camadas mais profundas do solo e 

lavagem do solo por água de chuva e escoamento para corpos hídricos, entre outros. Os 

dados destes estudos podem também ser utilizados com propósito comparativo de 

modelagem, mais especificamente, em monitoramento ambiental, pois para estimar a 

exposição humana à radiação, o conhecimento de parâmetros ambientais é 

indispensável (OECD/OCDE, 2000). 

A distribuição de uma substância entre as fases sólida e aquosa é um processo 

complexo que depende de diferentes fatores: a natureza química da substância, as 

características da fase sólida e das fases líquidas, índice pluviométrico, temperatura, 

movimento do corpo hídrico, insolação, entre outros. Por conseguinte, numerosos 

fenômenos e mecanismos estão envolvidos nos processos de sorção/dessorção e não 

podem ser completamente definidos por um simples modelo de laboratório. No entanto, 

os experimentos laboratoriais, ainda que não sejam capazes de reproduzir todos os 

fenômenos ambientais envolvidos, fornecem informações relevantes sobre o 

comportamento de uma dada substância no ambiente (GIL-GARCÍA e RIGOL, 2009). 
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Os mecanismos de sorção de maior relevância pelos quais os radionuclídeos são 

fixados por sedimentos são: a adsorção que pode ser definida como o acúmulo e 

concentração por seletividade de moléculas na interface sólido-líquido, podendo ser 

considerado um processo bidimensional e a absorção que envolve a incorporação da 

substância ou íon no interior do material, sendo considerado um processo 

tridimensional. 

A adsorção pode apresentar caráter físico, quando a interação entre as moléculas do 

adsorvato e a superfície do adsorvente ocorre por forças eletrostáticas ou de Van der 

Waals (PORPINO,2009). Nesse tipo de sorção, os íons metálicos interagem na sua 

forma hidratada, o que diminui a energia de ligação entre o íon e o sólido 

(SPOSITO,1989). 

Na adsorção química ocorre a formação e o rompimento das ligações entre as 

moléculas adsorvidas e a superfície (PORPINO, 2009). Na troca iônica, os íons em 

solução são trocados por íons retidos na superfície do sólido. Neste caso, algumas 

características são importantes: a troca é reversível e influenciada pela difusão iônica, é 

estequiométrica e muitas vezes seletiva. Desta forma, ocorre a preferência de um íon em 

detrimento de outro, a depender do raio iônico hidratado e da energia de hidratação dos 

cátions de mesma valência, ou seja, um íon de maior raio hidratado é retido com menor 

intensidade do que um íon de menor raio hidratado, e por chegar mais próximo a 

superfície do sólido sofre maior atração das forças coulombianas. Íons com maior 

valência tendem a deslocar e ocupar sítios anteriormente ocupados por íons de menor 

valência, exceção feita ao H+ (MOREIRA, 2004). Dentre os elementos metais alcalinos, 

o Cs+ é aquele de menor raio hidratado, decrescendo na seguinte ordem: Cs+ < Rb+ < K+ 

< Na+ < Li+. 

Quando a sorção ocorre com cátions de metais alcalinos monovalentes, interações 

eletrostáticas predominam, devido ao tamanho do raio hidratado. Deste modo, quando 

se trata de íons metálicos como o 137Cs+, o mecanismo de sorção prevalecente é a 

adsorção (SOBRINHO et al.,2009). 

Os estudos sobre os mecanismos de dessorção apresentam tanta importância quanto 

os estudos de sorção, porém na literatura são encontrados poucos dados referente ao 

assunto. GAO et al. (2003) caracteriza a dessorção de metais como um fenômeno 

dependente do teor livre do elemento na solução do solo, do pH do solo, da temperatura, 
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da quantidade de metal adicionado e do tempo de contato entre o solo e a solução. 

Quanto ao processo de troca iônica na dessorção, a forma do íon é análoga à sorção 

neste processo, porém ocorrer o fenômeno de histerese, no qual a liberação tende a ser 

lenta devido à grande energia de ativação que é necessária em complexos de esfera 

interna (EVANGELOU, 1998; Mc BRIDE, 1989). A histerese é explicada porque a 

dessorção de um contaminante é mais difícil de ocorrer e procede em menor quantidade 

que na etapa da sorção com certo grau de irreversibilidade. Assim, à cinética de sorção é 

ligeiramente superior quando comparada com a velocidade de dessorção.  

Em estudos de cinética de sorção, frequentemente, observa-se a diminuição da 

concentração de íons na solução e o aumento da concentração no sedimento, seguindo 

uma função exponencial. À medida que a concentração na solução decresce, a 

velocidade de sorção diminui e tende a se igualar à velocidade de dessorção. A partir 

dessa etapa, ocorre o equilíbrio e as concentrações do radionuclídeo nas duas fases 

tendem a se manter constantes (CARVALHO et al., 2013). 

De maneira geral, a sorção pode ser considerada como a razão entre a concentração 

do soluto em fase sólida e a concentração de equilíbrio na fase aquosa (CUNHA et al., 

1994). Para a quantificação geoquímica desse processo, são usualmente utilizados 

métodos como a determinação do coeficiente de distribuição (Kd) ou a função de 

distribuição (Kf) utilizando as isotermas de sorção, que atua também revelando a 

mobilidade de um contaminante em ambientes aquáticos (FREEZE; CHERRY, 1979). 

O Kd é um dos parâmetros mais importantes utilizados para quantificar a migração de 

contaminantes de uma solução aquosa para um sólido (LIMA, 1992). 

 A porcentagem do radionuclídeo adsorvido é calculado pela equação 1: 

100*
)(

%
tot

soltot
sed

A

AA
A


   Eq. 1 

Onde:  

 é a atividade na fase sólida após determinado tempo de contato (%); 

 é a atividade total adicionada à solução no início do experimento (Bq);  

 é a atividade total na fase líquida após determinado tempo de contagem (Bq). 

 

 A porcentagem do radionuclídeo dessorvido é calculado segundo a equação 2: 
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 Eq. 2 

Onde:  

Dsed é a atividade dessorvida do sedimento (%); 

Atotsed é a atividade total inicial no sedimento (Bq); 

Asol é a atividade na solução após determinado tempo de contato (Bq). 

 

2. 2. 1-O COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO (Kd) 

O coeficiente de distribuição (Kd) é peça-chave em muitos modelos para previsão 

de migração de radionuclídeos no meio ambiente e de riscos ambientais. O valor varia 

em função das características químicas do metal, das características químicas do meio 

aquoso e das características físicas e químicas do sedimento. Assim, os valores de Kd 

para um mesmo metal podem variar em até três ordens de magnitude, sendo importante 

a determinação de valores referentes ao local de interesse, considerando as 

características da água, do sedimento e dos metais. 

A distribuição do metal entre a água e o sólido é representada pelo coeficiente de 

distribuição (Kd), que pode ser considerado independente da concentração, no equilíbrio 

(DUURSMA; GROSS, 1971). Baixos valores de Kd indicam que o metal pode ficar 

preferencialmente na fase aquosa e podem ser transportados facilmente, enquanto altos 

valores indicam que o metal pode ficar adsorvido na fase sólida e podem ser 

concentrados. 

O coeficiente de distribuição Kd (L.kg-1) é definido como a razão entre a 

concentração do radionuclídeo sorvido por unidade de massa de sedimento, após um 

tempo (t) de contato entre as fases (Equação 3): 

eq

eq

d
C

A
K    Eq. 3 

Onde:  

Aeq é a concentração do radionuclídeo por unidade de massa do sedimento (Bq.kg-1) 

Ceq é a concentração do radionuclídeo por unidade de volume de solução (Bq.L-1) 

 

A equação 3 pode ser empregada quando se assume que o sistema é reversível e 

independente da concentração dos radionuclídeos dispostos na fase aquosa. O Kd é um 
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parâmetro empírico, o modelo não assume mecanismos de sorção, não contempla a 

capacidade ou seletividade dos sítios de sorção ou a competição de outros íons para 

preencher os sítios. Além do mais, o modelo está baseado na hipótese de que o 

radionuclídeo ligado a fase sólida está em equilíbrio com o radionuclídeo presente na 

fase líquida, e podem trocar entre si. Apesar de se saber que estas premissas não são 

necessariamente cumpridas, o modelo Kd é o modelo mais utilizado para avaliação de 

impactos ambientais (GIL-GARCIA et al., 2009). 

 Além dos fatores que podem causar variações nos valores de Kd anteriormente 

citados, existem outros fatores que podem influenciar em tais valores. Em águas 

marítimas, ocorrem regiões de turbulência e remanso, originando sedimentos com 

granulometrias consideravelmente variáveis. Nas regiões menos turbulentas, o 

sedimento apresenta, em geral, uma granulometria relativamente menor e maiores níveis 

de detritos, sendo também válido o comportamento inverso, para os mesmos parâmetros 

(LIMA, 1992). Nessas mesmas regiões, são comumente reportadas concentrações mais 

elevadas de argilas, as quais, por apresentarem uma área específica mais extensa, 

promovem um incremento da capacidade de sorção e, por extensão, do Kd.  

A temperatura também pode ser considerada um parâmetro de influência para o Kd, 

uma vez que altera a velocidade de reação iônica, bem como o pH – e, por extensão a 

salinidade – uma vez que a distribuição das cargas na superfície do sedimento é 

influenciada pela presença de íons, os quais competem com outros cátions pelos sítios 

ativos, dificultando a troca iônica destes em soluções de pH ácido e alta salinidade 

(CREMERS; MAES, 1986). Em pH básico, pode ocorrer a dissociação de radicais 

orgânicos na superfície particular, acarretando na substituição por grupos hidroxila 

(BENES, 1989; ERTEN, 1988 et al., GRUTTER et al.,1986). 

Com o objetivo de avaliar os efeitos que podem influenciar os valores de Kd, a 

concentração do contaminante é variada mantendo-se constantes os outros parâmetros e 

dando origem às isotermas de sorção. As isotermas de sorção comumente utilizadas, são 

as lineares, Freundlich e Langmuir, que serão citadas no item 3.3. 

2. 3-ISOTERMA DE SORÇÃO 

A disponibilidade dos radionuclídeos no ambiente marinho é influenciada pelas 

características do sedimento presente no meio, como por exemplo, teor de argila, teor de 
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MO, pH, CTC, entre outros. Porém, a sorção também é diretamente influenciada pela 

concentração e o tipo de íon formado pelo radionuclídeo (JORDÃO et al., 2000). 

As isotermas de sorção são relações matemáticas empíricas comumente utilizadas 

para o entendimento dos fenômenos de sorção, através da correlação dos seus 

parâmetros e propriedades. Assim, a isoterma pode ser definida como a representação 

gráfica da concentração sorvida pelo sólido em função da concentração restante na 

solução quando o sistema está em equilíbrio através de dados gerados em temperatura 

constante (ROY et al., 1992). 

Para o estudo da sorção em sedimentos, as isotermas de sorção mais utilizadas são 

as de Langmuir e Freundlich (CUNHA, 1989). A isoterma de Langmuir fornece 

informações sobre a capacidade máxima de sorção do metal pelo solo ou pelo 

sedimento, além do coeficiente KL que está relacionado com a energia de ligação do íon 

nos substratos (SHUMAN, 1988). 

O modelo de isoterma de Langmuir assume que a sorção se resume em uma única 

camada de moléculas da substância sobre a superfície das partículas sólidas (modelo de 

monocamada). Para a determinação da capacidade máxima de sorção nos sedimentos, 

quantidade suficiente para completar a cobertura da monocamada da matriz sólida, é 

utilizada a isoterma de Langmuir, representada pela equação 4 (BUCUR et al., 2011). 

eq

Lsed

eq
C

AmAmKC

C


111
  Eq. 4 

Onde: 

 é a concentração de contaminante adsorvido na matriz sólida (moles/kg);  

 é a concentração do contaminante em equilíbrio na solução (moles/L);  

 é a constante de sorção de Langmuir (L/moles) 

 é a quantidade máxima de contaminante que pode ser sorvido na matriz sólida (g 

do adsorvato/kg do adsorvente). 

 

A característica essencial da isoterma pode ser expressa pela constante 

adimensional chamada parâmetro de equilíbrio, a qual é definida pela equação 5: 

)1(

1

0CK
R

L

L


   Eq. 5 
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Onde: 

C0 é concentração inicial mais alta (moles /L). Se 0 < RL < 1 a sorção é favorável. 

 

Quando não existem informações suficientes que represente de forma consistente os 

mecanismos que envolvem a sorção, o modelo de Freundlich é o modelo que apresenta 

os parâmetros mais apropriados em tais situações (BUCHTER et al., 1989). Nesta 

isoterma as constantes de Freundlich, são obtidas com a seguinte equação 6: 

eqFsed C
n

KC log
1

loglog    Eq. 6 

Onde: 

 é a concentração de contaminante sorvido na matriz sólida (moles/kg);  

 é a concentração do contaminante em equilíbrio na solução (moles/L) ; 

 é a constante de sorção de Freundlich (L/moles) ; 

1/n é uma constante relacionada à magnitude relativa e diversidade de energias 

associadas com um processo de sorção. 

 

 A equação exponencial de Freundlich permite, pelos seus respectivos coeficientes, 

KF e n, obter informações importantes sobre o sistema em estudo. SPOSITO (1980) 

estudou as derivações dos parâmetros KF e n de Freundlich, e observou uma relação 

entre o parâmetro n e a distribuição dos sítios ativos na fração dispersa dos colóides dos 

solos. Em tal estudo foi observado que quando n = 1, os sítios energéticos são 

equivalentes o que permite que os dados sejam ajustados ao modelo teórico de 

Langmuir. Porém, quando n ≠ 1, ocorre a variação da distribuição nos sítios ativos que 

apresentam tendência a variar com a densidade de sorção. Sendo assim, pode-se dizer 

que o valor de n é diretamente proporcional a heterogeneidade dos sítios de sorção. 

O modelo de isoterma de Freundlich considera que a sorção ocorre em 

multicamadas, sendo considerada de grande utilidade na descrição da sorção em 

superfícies altamente heterogêneas (TAGLIAFERRO et al., 2011) e na estimativa da 

intensidade de sorção do contaminante na superfície do sedimento. 

2. 4-COMPORTAMENTO DO 60Co EM AMBIENTE MARINHO 

O elemento químico cobalto possui 37 isótopos com massa atômica variando entre 

47 e 75. Dentre eles, apenas o 59Co é um isótopo estável. Os três isótopos artificialmente 

produzidos são 57Co, 58Co e 60Co, sendo que apenas este último tem uma meia-vida 
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superior a um ano. O 60Co tem uma meia-vida de 5,27 anos, uma atividade específica de 

4,19 1013 Bq.g-1, decai por emissão de uma partícula β-318 keV (99,9%) e ϒ-1332 keV 

(100%) e 1173 keV (99,9%) (EUROPEAN COMMISSION, 2009). 

O cobalto solúvel na água do mar ocorre principalmente na forma iônica Co2 + e 

CoCl+ e nas formas neutras CoCO3 e CoSO4 com proporções de 54%, 31%, 7% e 7%, 

respectivamente. Assim, 85% de cobalto encontrados na água do mar está na forma 

catiônica. Estes íons interagem com os ácidos orgânicos presentes na MO para formar 

complexos aniônicos ou neutros (GAUDAIRE, 1999). 

Poucos trabalhos são encontrados na literatura quando o assunto é a interação entre 

cobalto radioativo e sedimentos em ambientes marinhos. Estudos relacionados à sorção 

de 60Co mostram que mais da metade deste radionuclídeo presente em água do mar foi 

depositado em outros compartimentos do meio, não se estabelecendo na forma iônica 

(LOWMAN; TING, 1972). A distribuição de 60Co em meio marinho é caracterizada 

pela forte afinidade do elemento pelos sedimentos, em especial, os finos (< 0,1 mm < 

100 μm). O 60Co também fica retido nas camadas mais superficiais dos sedimentos 

devido sua grande afinidade pelos ácidos húmicos, porém percebe-se um aumento de 

concentração nas camadas mais profundas devido sua afinidade com os óxidos de ferro 

e alumínio. 

Estudos encontrados na literatura mostraram que o 60Co se liga preferencialmente 

(45%) a partículas maiores do que 0,45 μm, contendo dióxidos de manganês e 

hidróxidos de ferro, em seguida, à fração dissolvida < 2μm (30%) e, por último, aos 

colóides com 0,002-0,45 μm (25%) (IAEA, 2009).  

O 60Co apresenta considerável sensibilidade em relação a interação com a MO. As 

cargas negativas dos compostos orgânicos podem competir com as cargas negativas das 

argilas para retenção de radionuclídeos (PORTILHO, 2005). 

A complexação do 60Co com a MO pode aumentar a mobilidade dos complexos 

neutros ou carregados negativamente em ambientes aquosos, tornando este 

radionuclídeo mais disponível no meio (ATSDR, 2004). Este processo revela uma 

ligeira dependência com as constantes de interação, pH, força iónica e concentração de 

metais (HUMMEL et al., 2000). 
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Para o radionuclídeo 60Co, o comportamento não é o mesmo do 137Cs em uma 

mesma faixa de pH. O cobalto é um íon pequeno (CLANTON et al., 1964) que pode 

penetrar sem dificuldades em estruturas expandidas de argilominerais, porém sua 

retenção no sedimento é altamente influenciada pelo pH do meio. Sendo assim, o pH é 

um dos principais fatores que influencia nos processos de sorção e dessorção do cobalto, 

principalmente devido ao fato de que este metal pode ser hidrolisado. Em valores de pH 

acima de 5 o cobalto tende a se complexar com outros íons presentes na solução se 

ligando apenas em sítios superiores presentes na estrutura dos argilominerais. A partir 

dessas ligações, ocorre uma espécie de bloqueio nos sítios mais internos da estrutura, 

impedindo a penetração de íons ainda presentes em solução e diminuindo 

consequentemente, a sorção no sedimento. Segundo SORATHESN et al. (1960), a 

sorção do cobalto ocorre principalmente pela sua afinidade com a MO, apresentando 

caráter coloidal em pH de 6 a 9. A fixação do cobalto pode ser considerada bastante 

instável. 

Em estudo realizado com amostras de solos com diferentes proporções de 

argilominerais em sua composição, 16 e 31% foram encontrados valores de Kd de 151 e 

318 L/kg, respectivamente, com base nas concentrações de cobalto 1 mg/L na solução 

do solo (GUTIERREZ; FUENTES ,1991). 

MAHARA AND KUDOT (1981) revelaram que cobalto radioativo em água do mar 

apresenta mobilidade elevada quando comparado com o comportamento em água doce, 

onde os percentuais de mobilidade mais elevados foram em torno de 15% em pH 6.  

Em estudo realizado por PEREZ et al. (2015), os valores de Kd encontrados para o 

60Co foram maiores em pH 8, e no que diz respeito às taxas de sorção, os valores mais 

altos foram obtidos em pH 7. No mesmo estudo, foi observado que menores 

concentrações de cátions influenciam significativamente na dependência do Kd em 

relação ao pH, para o 60Co, sendo o sedimento com menor CTC mais sensível a 

variação do pH. 

Segundo CIFFROY et al. (2001), a sorção e dessorção de cobalto ocorre em duas 

etapas, uma, de fase reversível rápida caracterizada por um Kd, e a outra, uma etapa 

irreversível provocada pelo impedimento estérico em determinados sítios do sedimento. 
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2.5-COMPORTAMENTO DO 137Cs EM AMBIENTE MARINHO 

Quando liberados no meio ambiente, cada radionuclídeo apresenta um 

comportamento típico na interação com os diferentes compartimentos encontrados no 

ecossistema, como por exemplo, com partículas na água e no sedimento.  

As diferenças entre os elementos químicos, principalmente no grau de solubilidade 

e capacidade de fixação, são bem conhecidas. Além das características físico-químicas 

do elemento, as características do meio influenciam efetivamente na interação do 

elemento com os diversos compartimentos ambientais (UNSCEAR,1988). Tais 

interações podem modificar o seu comportamento e consequentemente controlar o seu 

transporte e destino no ambiente. 

O césio é um elemento altamente redutor e reativo, que forma um íon altamente 

eletropositivo quando hidratado e está incluído no grupo dos metais alcalinos. Dentre os 

radionuclídeos artificiais, o 137Cs é um dos mais importantes produtos de fissão de 

reatores nucleares, pois apresenta tempo de meia-vida longo, em torno de 30 anos, e 

interage com o meio ambiente após liberado sob a forma de efluentes (PIOCH, 1993).  

O isótopo 137Cs, decai por emissão de partícula beta (β) e gama (γ). As energias e 

intensidades das radiações beta emitidas são β¹ max = 514 keV (94,76 %) e β² max = 

1176 keV (5,64 %), e para a radiação γ = 662 keV (100%) (BÉ et al., 2006).  

O 137Cs ocorre em maior proporção, dissolvido em água do mar, e neste meio 

apresenta maior solubilidade do que em água doce, e está sujeito a participar de reações 

de troca com sólidos em suspensão.Na literatura, podemos encontrar que os valores das 

concentrações de 137Cs na água do mar estão estabelecidos entre 0,1 e 0,5 ppm (mg/L) 

(BENES et al., 1988; WEAST, 1970). Quando analisadas as quantidades estimadas de 

137Cs na água do mar, verifica-se que 23% está como partícula em suspensão, 7% se 

encontra em estado coloidal e aproximadamente 70% se apresenta em sua forma iônica 

(BOLEA, 1978). 

 O 137Cs quando liberado no meio sob a forma de efluentes, pode se encontrar 

adsorvido na superfície dos sedimentos marinhos, em seus diversos componentes 

presentes na estrutura sedimentar, tais como, a matéria orgânica e minerais argilosos-em 

especial a argila que possui alta capacidade de troca catiônica (VETERE, 2002). Esse 
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processo ocorre através de mecanismos de reações de troca iônica, ligações químicas 

específicas e retenção superficial nos sítios ativos (FRANKLIN, 2001). 

Em compilação de dados de Kd em solos, GIL-GARCIA et al. (2009) observou que 

os resultados da média geométrica dos valores de Kd para o césio cresciam com 

aumento do teor de argila, enquanto que os menores valores de Kd foram encontrados 

no grupo de solos com alto teor de matéria orgânica, indicando a preferência do metal 

alcalino pela fixação em argilominerais. Estudos sobre o comportamento de 137Cs 

mostraram claramente que minerais de argila e não a matéria orgânica podem reter 

fortemente 137Cs em solos e sedimentos (STAUNTON et al., 2002; VALCKE; 

CREMERS, 1994).  

A mobilidade do 137Cs não apresenta grande sensibilidade em relação à interação 

com a MO, quando comparado ao 60Co. A diferença entre o 137Cs e o 60Co em relação à 

resposta ao conteúdo da MO no sedimento pode advir da presença de cargas negativas 

da fração húmica da matéria orgânica, que pode adsorver os cátions 137Cs+1 e o 60Co+2 

por atração eletrostática, sendo o cobalto atraído de forma mais intensa por ser bivalente 

(PORTILHO, 2005). 

O processo de fixação do 137Cs por argilominerais pode ocorrer através dos 

processos de sorção em seus sítios ativos, nas intercamadas-interna ou externamente-, 

envolvendo diferentes processos de troca seletiva e reversibilidade (DE LUCA, 1995). 

A reversibilidade e a irreversibilidade dos processos de sorção e dessorção apresentam 

estreita relação com a velocidade que ocorrem estes processos. Um processo de sorção 

de 137Cs no sedimento com comportamento definido como reversível, pode ser 

explicado pela sorção deste radionuclídeo nos sítios encontrados na superfície da argila, 

no qual as ligações não apresentam seletividade e o íon é facilmente removido. O 137Cs, 

pode também, se encontrar levemente precipitado sobre as superfícies de minerais 

constituídos por óxidos e hidróxidos de ferro e manganês (VETERE, 2002). Porém, 

apenas o césio adsorvido pode ser considerado em equilíbrio com a fase aquosa, 

podendo ser transportado através do fluxo marinho. 

Na literatura, podem ser encontrados ainda, estudos sobre a sorção e remoção de 

césio por sedimentos, que revelam uma tendência desse metal a permanecer em sua 

forma iônica, dissolvido no mar. BIOTEC (1972) avaliou a remoção do césio da água 

pelo sedimento, e encontrou valores percentuais em torno de 3 a 8 %. 
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 Em estudo anterior, também em Piraquara de Fora, GUIMARÃES (1982) obteve 

valor médio de Kd correspondente a 4 para 137Cs, valor considerado baixo. Porém estes 

baixos valores foram obtidos antes do início da operação de Angra 1, na realização do 

pré-operacional, ou seja, o local estava preservado. Em contrapartida, em estudos 

realizados com o 137Cs em outro local, foram encontrados valores percentuais de sorção 

bastante elevados, em torno de 99% (BUCUR et al., 2011) e para a dessorção, os 

percentuais foram de 0,5 a 1,13%, caracterizando um comportamento de sorção quase 

irreversível. 

O pH também é considerado um parâmetro de grande importância na avaliação dos 

fenômenos de sorção. O efeito do pH pode estar associado a diversos fatores, tais como: 

alteração do estado da forma físico-química do elemento traçador em meio a solução, 

alterações no adsorvente como por exemplo na carga superficial, na estrutura e 

competição entre íons H+ e OH- e a troca iônica com o adsorvente (LIMA, 1992). 

Para o radionuclídeo césio em pH na faixa de 4 a 8, não são observadas mudanças 

nas propriedades do íon em solução, que permanece na forma iônica Cs+. Assim, apenas 

as concentrações de íons H+ e OH-  na solução são alteradas.  

Segundo LIMA (1992), em pH acima de 7 ocorre uma maior sorção de césio, fato 

que pode ser justificado pela perda de cargas superficiais H+ presentes nas superfícies 

dos argilominerais que ocorrem nessa faixa de pH. Assim, ocorre um aumento de cargas 

negativas na superfície, que se ligam aos cátions dissolvidos, aumentando assim os 

valores de Kd. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. 1-ÁREA DE ESTUDO 

O Saco de Piraquara de Fora (SPF) (Figura 3) - localizado na Baía da Ribeira, 

interior da Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ- é o local de lançamento dos 

efluentes líquidos radioativos provenientes da água do resfriamento terciário do 

Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), sendo neste caso, o corpo 

receptor destes efluentes. 

 A área de estudo em questão, se caracteriza pela geologia e geomorfologia da Serra 

do Mar, o que favorece a instabilidade das encostas na região (ELETRONUCLEAR, 

2005). Os solos da região apresentam, em sua maioria, características hidromórficas e a 

vegetação encontrada ao redor da CNAAA é caracterizada por formações de Mata 

Atlântica, constituindo áreas de restinga e características fortes de manguezal. Nestas 

áreas pode ser percebido o alto nível de preservação da região favorecendo a 

considerável reprodução de variadas espécies de anfíbios e répteis. Por outro lado, a 

região de Angra dos Reis apresenta cenário com notável degradação ambiental causada 

pelo desmatamento (ELETRONUCLEAR, 2005).  

A topografia que caracteriza a região possui considerável peculiaridade em seus 

vários compartimentos ambientais, onde podem ser observadas superfícies montanhosas 

separadas por declives que constituem as áreas litorâneas (ELETRONUCLEAR, 2005). 

A estrutura litorânea da região é marcada por diversos episódios geológicos que 

resultaram na formação e destruição de rochas em intervalo de tempo maior que 1 

bilhão de anos, caracterizando assim, a natureza do local (ELETRONUCLEAR, 2005).  

A topografia de fundo do SPF se caracteriza como área ausente de contribuição 

fluvial, com planície sedimentar restrita e pouca contribuição de sedimentos. As 

maiores profundidades da região são encontradas na parte sul da boca da enseada e 

diminuem junto as margens e ilhas, variando entre 5 e 11 metros (VILLENA et al., 

2005). Quanto a declividade, é observada suavidade da mesma na maior parte da 

enseada (< 2 graus), com declives encontrados próximos à costa, seguindo o contorno 

(> 20 graus) (ELETRONUCLEAR, 2005). 
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Figura 3- Saco de Piraquara de Fora (SPF).  

 

No local de descarga dos efluentes, podem ser observadas severas modificações na 

topografia original do local, causada pelo deslizamento ocorrido em 1985. Tais 

características podem ser observadas ao comparar os resultados entre a batimetria obtida 

no período antes e após ao deslizamento. Na batimetria atual, ocorre uma atenuação das 

irregularidades batimétricas, a partir de uma nova moldagem do sedimento na região 

(VILLENA et al., 2005).  

Estudos de sedimentos realizados na região do SPF revelaram uma granulometria 

composta, principalmente, por sedimento arenoso com areia de textura fina e grossa, 

além de algum carbonato de cálcio e matéria orgânica. Outro tipo de sedimento que 

caracteriza a região é o sedimento lamoso centralizado na costa, composto de silte e 

muita matéria orgânica, com pouco carbonato de cálcio (VILLENA et al., 2005). Na 

região, podem ser encontrados também outros grupos de sedimento com diferentes 

granulometrias, dentre elas, áreas compostas por areia e lama, ou lama e areia com 

pouco carbonato de cálcio e matéria orgânica, e uma área composta por cascalho, areia e 

lama, pouca matéria orgânica, e metade da composição formada por carbonato de cálcio 

(VILLENA et al., 2005).  

VILLENA et al. (2005) observaram que na maré enchente, a circulação nos 

entornos da usina apresenta correntes com tendência a adentrar a enseada pelo lado sul 

Lançamento dos 
Efluentes Líquidos 

Radioativos no SPF 



24 

 

da boca, saindo pelo lado norte em direção à Baía da Ribeira. A circulação torna-se 

mais significativa na maré vazante, com entrada da água pelo lado norte de sua boca e 

saída pelo lado sul. Levantamentos realizados na região de Itaorna e no SPF, 

encontraram baixas velocidades de correntes, em torno de 2,5 cm/s para a corrente 

máxima, o que corresponde a uma amplitude de maré padrão de 70 cm (FEMAR, 1972). 

Nas áreas próximas ao local de descarga no SPF, as velocidades variavam de 1 a 3 cm/s 

não apresentando correlação com as direções de corrente verificadas, revelando, 

portanto que há pouca circulação induzida pela maré nos arredores da usina (FEMAR, 

1972). Na mesma área ocorre um aumento da intensidade das correntes em 

profundidade de 3 e 5 m, característica que coincide com os canais que formam o leque 

de deposição (VILLENA et al.,2005).  

EFRINK e VARGAS (2003) verificaram que a deposição preferencial de 

sedimentos em suspensão ocorre na área localizada a 500 m de distância da descarga 

dos efluentes no SPF, coincidindo com o mapa de textura sedimentar onde foi 

observada deposição de lama nesta área (VILLENA et al., 2005). Diante das 

características encontradas na região do SPF, observa-se grande interação do perfil de 

circulação com a distribuição dos sedimentos da região.  

O clima da região é característico de região litorânea tropical, o qual sofre ainda a 

influência da proximidade com a Serra do Mar. As chuvas são torrenciais e o índice 

pluviométrico médio é elevado: cerca de 1400 mm por ano. A temperatura média anual 

da região, se estabelece em aproximadamente 23ºC, sendo influenciada pela 

combinação do relevo com a altitude (ELETRONUCLEAR, 2005). Os valores da 

temperatura da água do mar na enseada do SPF, variam entre 23ºC e 31ºC de acordo 

com o período do ano (FSAR, 1979). O efluente líquido lançado no SPF resulta em um 

acréscimo de temperatura na água do mar de até 7ºC (BRUGNARA, 1977).  

Os valores relativos às medições de pH da água do mar realizadas em 

monitoramento ambiental no SPF, em diversos horários do dia, variaram entre 8,00 a 

8,28 (ELETRONUCLEAR, 2005).  
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3. 2-COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS 

As amostras de água e sedimento foram coletadas em dois pontos de monitoração 

no SPF, PT-01 (S23º 00.778; W44º 26.598) e PT-02 (S23º 00. 840; W44º 26.493), 

utilizando um busca-fundo manual tipo Van Veen e uma garrafa oceanográfica tipo Van 

Dorn. A localização das amostras pode ser observada na Figura 4. As amostras foram 

transferidas e conservadas sob refrigeração no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD).  

 
 

Figura 4- Localização da CNAAA e os pontos de amostragem. 

 

Em laboratório, os sedimentos foram submetidos a secagem em estufa a 80°C 

(Figura 5) durante um período de 48 horas a peso constante sendo posteriormente 

triturados com auxílio de um rolo de madeira, peneirados em peneira de nylon 2 mm e 

mantidos em temperatura ambiente (Figura 6) (DIRAD/IRD). Alíquotas destes 

sedimentos secos, triturados e peneirados foram utilizadas para os experimentos 

laboratoriais, bem como enviados à Embrapa Solos para determinação dos parâmetros 

granulometria e capacidade de troca catiônica. 

 

(S23º 00.778; W44º 26.598) 

(S23º00. 840; W44º 26.493) 



26 

 

 
 

Figura 5- Secagem dos sedimentos dos pontos PT-01 e PT-02 em estufa. 

 

  
 

Figura 6- Sedimentos dos pontos PT-01 e PT-02 secos e triturados. 

 

A amostra de água do mar foi mantida sob refrigeração (4ºC) e apenas pouco antes 

da realização dos experimentos a alíquota a ser utilizada foi retirada de refrigeração e 

colocada em temperatura ambiente.  

3. 3-DETERMINAÇÃO DE 137Cs E 60Co POR ESPECTROMETRIA 

Em todos os experimentos laboratoriais realizados, alíquotas das fases líquidas 

foram analisadas por espectrometria gama, utilizando um detector de germânio 

ultrapuro (HPGe) da marca Camberra com eficiência relativa de 20% (Figura 7).  

A eficiência de contagem do detector foi determinada por uma solução composta 

por um coquetel dos radionuclídeos 210Pb, 241Am, 109Cd, 57Co, 139Ce, 203Hg, 113Sn, 85Sr, 

137Cs, 88Y e 60Co em solução de HNO3 com concentração de 0,1 M, preparada no 

Laboratório Nacional de Metrologia de Radiação Ionizantes (LNMRI/IRD) e na mesma 

01 02 
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geometria de contagem da amostra (1 cm de altura no pote ou 30 ml de solução). Este 

laboratório foi designado pela autoridade brasileira de metrologia legal - como o 

Laboratório Nacional de Metrologia das radiações ionizantes que promove e participa 

de comparações inter-laboratoriais, em colaboração com Bureau Internacional de Pesos 

e Medidas (BIPM), o Sistema de Metrologia Interamericano (SIM) e do seu sistema de 

gestão da qualidade é verificada regularmente por auditoria internacional 

(CARVALHO, 2016; IRD, 2016). 

Os radionuclídeos foram analisados utilizando a energia de 661,6 keV para o 137Cs 

e de e 1173,2 keV e 1332,5 keV para o 60Co (BÉ et al., 2006). O tempo de contagem 

correspondeu a 3600 segundos para cada amostra, com uma atividade mínima 

detectável de 1,28x10-2 Bq para 60Co e de 4,14x10-2 Bq para 137Cs.  

 
 

Figura 7-  utilizados na Análise de Espectrometria Gama. 

 

3.4-PROCEDIMENTO DE SORÇÃO O EFEITO DO TEMPO DE CONTATO 

NA DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS COEFICIENTES DE 

DISTRIBUIÇÃO (Kd) 

Para o início dos experimentos de sorção de 60Co e 137Cs nos laboratórios do IRD, 

alíquotas de, aproximadamente, 0,5 g do sedimento seco e triturado foram transferidas 
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para tubos Falcon de 50 ml, originando um conjunto de tubos para cada ponto 

amostrado. Em seguida, adicionou-se em cada um dos tubos o volume de 35 ml de água 

do mar do SPF. A razão sólido: líquido adotada segue a recomendação OECD/OCDE, 

2000, que orienta que a mesma deve ser tal que a percentagem adsorvida seja superior a 

20% e preferencialmente superior a 50%. O sistema sedimento-água permaneceu em 

repouso por uma semana, de forma que a consequente hidratação reproduzisse o perfil 

hidrológico local.  

Na etapa seguinte foi adicionada uma atividade aproximada de 100 Bq de 60Co e 

100 Bq de 137Cs em cada tubo.  

As amostras foram, então, posicionadas em mesa agitadora pendular da marca 

Tecnal modelo TE-241 (Figura 8), para realização do método “batch agitado” que 

consiste na agitação das amostras em determinados períodos de tempo (EPA, 2008). 

Após agitação os tubos foram retirados da mesa agitadora, sucessivamente, em 

subconjuntos de 3 amostras do PT-01 e 3 amostras do PT-02, ao longo de um período 

de 15 dias (1, 3, 5, 8, 10, 12 e 15 dias).  

 

 
 

Figura 8- Mesa agitadora e as amostras em tubos Falcon posicionadas. 
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O pH dos sistemas sedimento-água foi medido no início do experimento utilizando 

um pHmetro da marca Gehaka modelo PG 1800 (Figura 9), onde foi realizado um ajuste 

no pH de cada amostra para pH 8,0 ± 0,2, utilizando uma solução de NaOH 0,1 

moles/L. Este ajuste foi necessário devido ao ácido presente nos traçadores radioativos 

que foram adicionados nas amostras (solução em 0,01 moles/L de HCl). O pH foi 

medido novamente ao final do processo de agitação, o que possibilitou verificar que o 

valor de pH permaneceu 8,0 ± 0,2.  

 Durante todo o experimento, a temperatura das amostras e do ambiente foram 

mantidas em 27°± 1ºC e a umidade relativa do ar em, aproximadamente, 65%, com o 

auxílio de um climatizador (Springer, modelo Silentia 19000). Os valores de 

temperatura e umidade foram medidos continuamente por higrotermômetro digital da 

marca Health and Care (Figura 9). 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 9- (a) pHmetro e (b) Higrotermômetro 

 

O experimento foi realizado em triplicata e após cada período de tempo pré-

estabelecido, as amostras foram retiradas da mesa agitadora e submetidas a 

centrifugação em centrífuga da marca Fanem, modelo Excelsa II 206 BL, com rotação 

de 3600 RPM durante 5 minutos (Figura 10) (OECD/OCDE, 2000). Em seguida, uma 

alíquota de 30 ml da solução sobrenadante de cada amostra foi cuidadosamente retirada 
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do tubo Falcon com um auxílio de micropipeta e transferida para os potes de polietileno 

que foram enviados para análise por espectrometria gama.  

 
 

Figura 10- Centrífuga utilizada na separação das fases solução/sedimento. 

 

Com a finalidade de observar se os radionuclídeos se fixariam nas paredes do 

frasco Falcon, foram preparadas também amostras em branco, contendo apenas água do 

mar, nas mesmas condições de pH e temperatura, que permaneceram em agitação por 

um período de 8 dias. A temperatura de 27°C foi escolhida neste experimento por ser 

considerada a temperatura média da água do mar do SPF (ELETRONUCLEAR, 2005). 

Para melhor visualização da metodologia utilizada, foi montado um fluxograma 

com as etapas do experimento que pode ser observado na Figura 11.  
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Figura 11- Fluxograma com as etapas do experimento. 

 

3. 5-ESTUDOS DE DESSORÇÃO 

Após a etapa de sorção, os tubos contendo os sedimentos foram novamente 

centrifugados por 15 minutos 3600 RPM, com a finalidade de melhor separação entre a 

fase sólida e os 5 ml de solução restante do experimento anterior. Após centrifugação, 

os 5ml de solução foram cuidadosamente retirados com micropipetas de 1000 e 500 μL 

e descartado. Após retirada de toda fase líquida, foi adicionado ao tubo contendo o 

sedimento, um volume de 35 ml da água do SPF, o pH foi ajustado a 8,0±0,2 e 

novamente as amostras foram submetidas à agitação pelos mesmos períodos de tempo 

utilizados no experimento de sorção, 1, 3, 5, 8, 10, 12 e 15 dias, em temperatura em 

torno de 27°C mantida por um climatizador.  

Após cada período de tempo, os grupos de amostras foram retirados da mesa 

agitadora e centrifugadas. Para cada amostra, o pH era verificado e uma alíquota de 

aproximadamente 30 ml da fase líquida foi separada, transferida para os frascos de 

polietileno (1cm) e enviada para análise por espectrometria gama. A partir dos 

resultados da contagem foi possível determinar a quantidade de traçador que se 

desprendeu do sedimento, retornando para a fase aquosa.  

 

 

pH = 8 

27°C 
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3.6-EFEITO DA TEMPERATURA NA SORÇÃO E DESSORÇÃO DE 60Co e 137Cs  

 A fim de verificar a influência do efeito da temperatura na sorção e dessorção dos 

radionuclídeos estudados, foram realizados novos experimentos, reproduzindo o mesmo 

procedimento relatado acima, em pH 8,0±0,2, sendo um sob temperatura em torno de 

23°C, e outro com temperatura aproximada de 31°C. Tais temperaturas foram 

escolhidas tomando-se como base a faixa de temperatura da água do mar do SPF 

(ELETRONUCLEAR, 2005). O período de tempo de agitação foi de 8 dias, tempo 

escolhido por ter sido o tempo normalizado tanto para o 60Co como para o 137Cs 

atingirem o equilíbrio.  

Para a obtenção e manutenção das temperaturas a 23±1°C e a 31±1°C foi utilizado 

o mesmo climatizador anteriormente citado. Após a separação das fases por 

centrifugação, a determinação dos radionuclídeos na fase líquida por espectrometria 

gama seguiu o mesmo procedimento descrito nos experimentos anteriores. O 

experimento foi realizado em triplicata visando maior precisão dos resultados.  

A fim de avaliar de forma mais abrangente o comportamento dos radionuclídeos 

estudados no sedimento marinho, foram também realizados, ensaios de dessorção, 

utilizando-se as amostras de sedimento derivadas dos experimentos de sorção a 23 e 

31°C. O experimento foi realizado por um período de 8 dias e as fases foram separadas 

utilizando o mesmo procedimento descrito para dessorção a 27°C, realizada 

anteriormente.  

3. 7-ISOTERMAS DE SORÇÃO 

No estudo das isotermas de sorção de 60Co e 137Cs das amostras de sedimento, foi 

aplicado método similar ao utilizado anteriormente, que consiste em colocar o sistema 

sedimento e solução em agitação, juntamente com o uso de um traçador radioativo. No 

entanto, além do traçador radioativo, neste experimento foram utilizadas soluções 

contendo água do mar do SPF e diferentes concentrações de césio e cobalto estável 

(BUCUR et al., 2011).  

As soluções de césio e cobalto estáveis, foram preparadas utilizando os reagentes 

CoCl2 e CsCl e, e a água do SPF, respectivamente, em diferentes concentrações.  
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Para o preparo da solução principal de CoCl2. 6H2O com concentração de 10-3 

moles/L, foi pesada em balança analítica, uma massa de 0,2380 g do reagente que foi 

transferida para um balão volumétrico de 1L contendo água do mar. O sal foi 

dissolvido, a solução homogeneizada e o volume do balão aferido.  

Posteriormente, a solução 10-4 moles/L foi preparada utilizando um balão 

volumétrico de 100 ml, onde foi pipetada uma alíquota de 10 ml proveniente da solução 

principal de 10-3 moles/L, sendo avolumada com água do mar a 100 ml. As soluções 

seguintes foram preparadas do mesmo modo, a partir de 10 ml da solução antecessora e 

avolumando a 100 ml com água do mar. No total, foram preparadas sete soluções com 

concentrações de 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 e 10-9 moles/L, porém no experimento 

das isotermas de sorção, foram utilizadas somente, as soluções com concentrações de 

10-3, 10-5, 10-7e 10-9 M.  

No preparo das soluções de CsCl, foi realizado procedimento similar ao descrito 

anteriormente, porém utilizando uma massa de 0,1695 g do reagente para o preparo da 

solução principal, totalizando sete soluções. As soluções foram preparadas por diluições 

sucessivas, como descrito acima.  

Na etapa seguinte, foram pesadas alíquotas de aproximadamente 0,5 g de sedimento 

dos dois pontos de amostragem, PT-01 e PT-02, em tubos Falcon. Em cada conjunto de 

tubos (agrupados em PT-01 e PT-02) contendo as amostras de sedimento, foi 

adicionado um volume de 35 ml de cada uma das soluções preparadas em diferentes 

concentrações de CoCl2. 6H2O.  

Como o experimento foi realizado em triplicata, a cada três tubos foi adicionada 

uma concentração distinta, permanecendo este sistema sedimento água em processo de 

hidratação por uma semana, a fim de tentar reproduzir o perfil hidrológico do local de 

coleta. Em cada amostra preparada com a solução de CoCl2. 6H2O foi adicionada uma 

atividade aproximada de 100 Bq de 60Co. 

O mesmo procedimento foi seguido para o experimento das isotermas de 137Cs, 

porém, utilizando as soluções preparadas de CsCl e o traçador radioativo de 137Cs.  

Na etapa seguinte, a temperatura do ambiente foi climatizada para 27±1ºC, o pH foi 

ajustado para 8,0±0,3 e as amostras foram posicionadas em mesa agitadora, onde 

permaneceram ao longo de oito dias, tempo determinado em experimentos anteriores 
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como ideal para estabelecer o equilíbrio no sistema. Decorrido tal período de tempo, as 

amostras foram retiradas da agitação e centrifugadas, onde uma alíquota de 30 ml da 

solução de cada tubo, foi retirada, transferidas para os recipientes de contagem. Em 

seguida, as amostras foram enviadas, para análise por espectrometria gama, conforme o 

procedimento de análise anteriormente descrito.  

3.8-EXTENSÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA PARA OUTROS 

LOCAIS DE COLETA 

Como dito anteriormente, este trabalho faz parte de um projeto que visa, entre 

outros objetivos, conhecer as características químicas e físicas do sedimento de fundo 

do SPF a fim de realizar um prognóstico dos locais com o maior potencial para 

acumular os principais radionuclídeos liberados pela CNAAA. Dentro deste projeto foi 

realizada uma coleta de 31 amostras no SPF, numa malha de amostragem de 250m por 

250m, incluindo as amostras utilizadas nos experimentos do presente trabalho (Figura 

12).  

 
 

Figura 12- Localização dos pontos de amostragem de sedimento no SPF incluindo 

os pontos utilizadas nos experimentos. 

 

Nos sedimentos coletados em diversos pontos de amostragem foram realizadas 

análises granulométricas e determinação dos teores de carbonato, matéria orgânica, 

(S23º 00. 840; W44º 26.493) 
(S23º 00.778; W44º 26.598) 

(S23º 030.85; W44º 26 32.10) 

 

(S23º 027.66; W44º 26 4.47) 
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radionuclídeos naturais (226Ra, 228Ra e 40K) e radionuclídeos artificiais (60Co, 137Cs e 

54Mn. O mapeamento do sedimento de fundo desta região, originou um artigo que foi 

aceito para publicação (CARVALHO et al., 2016). O teste estatístico análise de 

aglomerado hierárquico pelo método Wards, utilizado para identificar similaridades 

entre as amostras, determinou quatro grupos principais, dividindo as 31 amostras em 

grupos de similaridades. A Figura 13 abaixo mostra o dendograma com os 04 principais 

grupos identificados.  

 
 

Figura 13- Dendograma da análise de aglomerados dos sedimentos do SPF. 
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Deste modo, os principais grupos identificados continham as amostras listadas na 

tabela 1.  

Tabela 1- Grupos de amostras identificadas pela análise de aglomerados 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

14 1 6 10-PT-02 

15 2 7 11 

16 3 8 12 

19 4 13 16 

20 5 4 17 

24 9-PT-01  18 

25 30  19 

26 31  20 

27   21 

28   22 

29   23 

30   24 

 

Deve-se observar que algumas amostras têm características que as fazem participar 

de dois grupos diferentes. Por exemplo amostra 30 (grupos 1 e 2), amostra 4 (grupos 2 e 

3), amostras 19 e 20 (grupos 1 e 4) e amostras 16 e 24 (grupos 1 e 4). Para estas 

amostras que foram classificadas em 2 grupos, com a finalidade de elaborar um mapa 

com as localizações dos pontos (figura 34), foi escolhido incluí-las em apenas um 

grupo. Deste modo, a amostra 30 permaneceu apenas no grupo 01, amostra 04 no grupo 

02, amostras 19 e 20 no grupo 04 e amostras 16 e 24 no grupo 01. 

As amostras de número 9 (correspondendo ao ponto PT-01) e as amostras de 

número 10 (correspondendo ao ponto PT-02) são as amostras representativas das 

características do grupo 02 e do grupo 04, e foram as amostras estudadas nos 

experimentos do presente trabalho. Para representar os Grupos 01 e 03, foram 

selecionadas aleatoriamente, as amostras 07 e 28, respectivamente, com a finalidade de 

verificar a aplicabilidade da metodologia e as possibilidades de expansão deste trabalho 

para outras áreas do SPF. Estas amostras foram denominadas como PT-07 e PT-28 para 

a realização dos experimentos de sorção e dessorção. 
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Assim, foram realizados os experimentos de sorção e dessorção à 27°C, em pH 8,8 

dias, nas mesmas condições estipuladas para os pontos PT-01 e PT-02.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1-CARACTERÍSTICAS DOS SEDIMENTOS ESTUDADOS 

Os resultados da análise granulométrica e de capacidade de troca catiônica dos 

sedimentos de PT-01 e PT-02 são apresentados nas tabelas 2 e 3. 

Os resultados da análise granulométrica apontam para a ocorrência de uma maior 

concentração de argila e silte no ponto PT-02 do que em PT-01, como pode ser 

observado na tabela 2. 

 

Tabela 2- Resultados de análise granulométrica (g/kg) 

Amostra Areia Silte Argila 

PT-01 446 374 180 

PT-02 128 512 360 

 

A Capacidade de Troca de Cátions (CTC) corresponde à expressão numérica da 

eficiência de uma determinada argila em adsorver cátions e trocá-los por outros no 

sedimento, compreendendo a soma dos elementos de cargas positivas, ou seja, (Ca2+, 

Mg+2, K+, Na+) + (H++Al3+) (Tabela 3). A CTC pode ser classificada como: baixa, 

menor que 4,5 cmolc.dm3; média, entre 4,5 e 10 cmolc.dm3; e alta, maior que 10 

cmolc.dm3 (PREZOTTI; GUARÇONI, 2013). 

 

Tabela 3- Resultados de análise de Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 

Amostra 
pH em H2O Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H++Al3+ CTC 

1:2,5 cmolc.dm3 cmolc.dm3 cmolc.dm3 cmolc.dm3 

PT-01 8,2 5,2 7,3 26 1 0 39,5 

PT-02 7,9 8,9 13,5 47 2 0 71,4 

 

De acordo com este critério, portanto, as amostras analisadas apresentam uma CTC 

classificada como alta, com valores de 39,5 cmolc.kg-1 para PT-01 e alta com valor de 

71,4 cmolc.kg-1 para PT-02. Adicionalmente, os resultados da análise granulométrica 

apontam para a ocorrência de uma maior concentração de argila em PT-02 (36%) do 
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que em PT-01(18%), bem como evidenciam o maior teor de finos ou “lama” (silte + 

argila) em PT-02, valor 872 g/kg (87,2%), que em PT-01, valor de 554 g/kg (55,4%). 

Os altos teores de argila e silte indicam a maior CTC do sedimento PT-02, quando 

comparada a PT-01. 

O resultado da análise do tipo de argila presente nos sedimentos apresentados pela 

EMBRAPA Solos, identificou nesta fração do sedimento os seguintes minerais: 

caulinita, mica, esmectita, gibbsita, calcita, aragonita e clorita (somente em PT-02), 

como pode ser verificado nos difratogramas abaixo (Figura 14 e Figura 15). 

Os resultados evidenciam a predominância da argila caulinita tanto em PT-01 como 

em PT-02. Esmectita e mica ocorrem com aparente equivalência. A mica (termo 

inclusivo para ilita), tem sua presença evidenciada por reflexões que ocorrem em 

regiões específicas do difratograma. Já a clorita ocorre em pequena proporção no 

sedimento de PT-02, não sendo encontrada na amostra PT-01. A gibbsita ocorre em 

ambas as amostras sendo mais expressiva em PT-02. Pequenas reflexões indicam a 

presença dos minerais calcita e aragonita, ambos carbonatos de cálcio. A aragonita 

ocorre de forma mais evidente em PT-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Difratogramas de raios-X da fração argila em PT-01. Esmectita (E); Clorita 

(Cl); Mica (Mi); Caulinita (Ct); Gibbsita (Gb); Calcita (Cc) e Aragonita (Ar). 

Montagem orientada. Radiação CuKα 
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Figura 15- Difratogramas de raios-X da fração argila em PT-02. Esmectita (E); Clorita 

(Cl); Mica (Mi); Caulinita (Ct); Gibbsita (Gb); Calcita (Cc) e Aragonita (Ar). 

Montagem orientada. Radiação CuKα. 

 

Deste modo, embora argilas como esmectita e ilita, que possuem um maior poder 

de sorção, ocorram nos dois sedimentos, a predominância de caulinita, uma argila com 

baixa capacidade de sorção, pode resultar numa baixa sorção de metais neste sedimento, 

quando comparado com sedimentos que apresentam predominância de argilas do tipo 

1:2, com maior capacidade de sorção. 

4. 2-CINÉTICA DE SORÇÃO 

Através dos resultados obtidos dos experimentos de sorção em diferentes tempos 

de contato, foi possível calcular o Kd, no equilíbrio, à 27°C, e traçar um gráfico de 

sorção contra o tempo de contato para o 60Co e para o 137Cs no sedimento dos pontos de 

amostragem do estudo em questão. Os dados obtidos a partir do experimento de sorção 

de 60Co à 27º C e pH = 8, para o sedimento de PT-01 e PT-02, estão apresentados nas 

tabelas 4 e 5, bem como nas figuras 16 e 17, respectivamente. 
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Tabela 4- Valores de Kd e (%) sorvido com o tempo para o 60Co em PT-01. 

Dias Kd Desvio padrão % Sorção 

0,18 102,9 17,3 58,4 

0,25 101,7 9,6 58,5 

1 265,8 10,4 79,1 

3 363,4 46,4 83,6 

5 365,2 18,8 83,8 

8 425,6 52,2 85,7 

10 385,2 49,5 84,5 

12 434,4 48,1 85,9 

15 427,0 46,9 85,6 

 

 

Tabela 5- Valores de Kd e (%) sorvido com o tempo para o 60Co em PT-02. 

Dias Kd Desvio padrão % Sorção 

0,18 183,1 14,3 72,0 

0,25 214,0 25,3 74,8 

1 432,8 40,8 86,1 

3 519,2 58,6 87,9 

5 485,7 48,3 87,3 

8 508,8 83,6 87,7 

10 533,6 39,6 88,2 

12 481,1 57,5 87,0 

15 477,2 71,4 86,9 
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Figure 16- Sorção de 60Co no ponto PT-01 em função do tempo de contato. 

 

 

 
 

Figure 17- Sorção de 60Co no ponto PT-02 em função do tempo de contato. 

 

Os valores de Kd obtidos para os 15 dias de experimento para o 60Co, variaram 

entre 102,9 e 434,4 L/kg para o PT-01 e entre 183,1 e 533,6 L/kg para o PT-02. Pode-se 

observar que, na fase inicial há um a aumento na sorção (representados pelo valor de 

Kd) até aproximadamente o terceiro dia para PT-02 e oitavo dia para PT-01. A partir 

daí, há uma tendência a estabilização nos valores de Kd.  

Deste modo, considerando que no oitavo dia o equilíbrio já tenha sido 

alcançado, o valor de Kd para PT-01 estaria em torno de 425,6 L/kg, enquanto que para 
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o PT-02 este valor seria de cerca de 508,8 L/kg, para o radionuclídeo 60Co. Estes valores 

revelam diferenças pequenas entre as capacidades de sorção de 60Co para os dois 

sedimentos, visto que cerca de 86% foram adsorvidos de 60Co pelo sedimento PT-01, 

enquanto no sedimento PT-02 foram adsorvidos 88%. 

Quando comparados os valores de Kd encontrados neste estudo com aqueles 

reportados na literatura, os valores encontrados no presente estudo são menores do que a 

maior parte dos valores citados. MC DONALD e JOHNSTON (1997) encontram 

valores de Kd para o 60Co em sedimento marinho em torno de 2,5 103, em pH = 8. 

CARROLL et al. (1999) reporta valor de Kd para o cobalto de 1,5 105, para amostras de 

sedimento de fundo.  

Por outro lado, existem trabalhos que relatam valores de Kd bem próximos dos 

encontrados no presente trabalho, como os valores encontrados por LIMA (1992) que 

encontrou valor médio de Kd em torno de 425 L/kg, para sedimento, porém em pH = 

6,5 e em água doce. 

Cabe aqui ressaltar as dificuldades de se comparar valores de Kd apresentados 

por diferentes autores. Estas dificuldades são causadas pelas diferentes condições 

experimentais de um experimento para outro. Condições experimentais, como 

composição da solução de contato, tempo de contato, razão massa/volume e filtração ou 

centrifugação da solução resultante, variam de um laboratório para outro, e uma 

metodologia estabelecida e amplamente aceita ainda não está estabelecida (GIL-

GARCÍA; RIGOL, 2009) 

Os dados obtidos a partir do experimento de sorção de 137Cs à 27º C e pH = 8, 

para o sedimento de PT-01 e PT-02, estão apresentados nas tabelas 6 e 7, bem como na 

e figuras 18 e 19, respectivamente. 
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Tabela 6- Valores de Kd e (%) de sorvido com o tempo para o 137Cs em PT-01. 

Dias Kd Desvio padrão % Sorção 

0,18 119,9 9,2 62,2 

0,25 120,4 8,0 62,6 

1 151,2 19,5 68,2 

3 164,2 13,0 69,9 

5 165,7 15,1 70,0 

8 182,4 25,2 72,0 

10 170,5 16,2 70,8 

12 206,4 34,1 74,2 

15 195,2 31,3 73,0 

 

 

Tabela 7- Valores de Kd e (%) de sorvido com o tempo para o 137Cs em PT-02. 

Dias Kd Desvio padrão % Sorção 

0,18 262,0 7,5 78,6 

0,25 248,5 6,7 77,6 

1 326,1 27,6 82,3 

3 413,7 39,4 85,3 

5 413,3 46,8 85,4 

8 384,9 14,4 84,5 

10 409,2 6,3 85,2 

12 407,4 10,7 85,1 

15 391,1 39,3 84,6 
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Figure 18- Sorção de 137Cs no ponto PT-01 em função do tempo de contato. 

 

 

 
 

Figure 19- Sorção de 137Cs no ponto PT-02 em função do tempo de contato 

 

Os valores de Kd obtidos para 15 dias de experimento para o 137Cs, variaram 

entre 119,9 e 206,4 L/kg para o PT-01 e entre 248,5 e 413,7 L/kg para o PT-02. Diante 

dos resultados, foi possível observar que para o 137Cs a sorção em PT-01 parece ocorrer 

em duas fases, a primeira atingindo o equilíbrio em 3 dias e depois uma fase de aumento 

lento da sorção. Para o PT-02 os valores de Kd estabilizam após o terceiro dia. 

Comparando-se a sorção em 8 dias, a diferença entre a capacidade de sorção dos dois 



46 

 

sedimentos é visível, enquanto PT-01 sorveu cerca de 72% do 137Cs disponível em 

solução, PT-02 sorveu cerca de 84%. 

CARROLL et al. (1999), encontrou valor de 195 para o Kd de 137Cs para 

amostras de sedimento marinho, valor coerente com o encontrado para o PT-01 no 

presente trabalho.  

Os valores observados revelam de Kd para137Cs dobram para o PT-02 (ponto 

com maior teor de finos) em relação ao Kd observado em PT-01. Na literatura BUCUR 

et al. (2011), reporta a ocorrência de comportamento dissimilar ao descrito no atual 

trabalho, onde, o equilíbrio ocorreu de forma relativamente rápida para o 137Cs, em 8 

horas, e mais de 99% do radionuclídeo foi adsorvido em todos os tipos de sedimentos 

estudados. No entanto, o mesmo comportamento de maior sorção no sedimento com 

maior teor de finos, encontrado, foi por ele observado. PÉREZ et al. (2015) reportam 

que, após 1h de contato com o sedimento, cerca de 85% de sorção é atingida para o 

137Cs, revelando novamente um comportamento diferente do observado neste estudo. 

  TOPCUOGLU et al. (2002) reportam uma cinética de sorção para água e 

sedimento do Mar Negro muito similar ao observado neste estudo, uma sorção mais 

rápida no início e pequenos incrementos a partir do quarto dia. O valor do Kd no 

equilíbrio encontrado foi de 500, compatível com o valor determinado para PT-02 do 

presente trabalho. 

Em estudo anterior, também em Piraquara de Fora, GUIMARÃES (1982) 

obtiveram valor médio de Kd correspondente a 4 para 137Cs. As contradições 

observadas entre estes resultados e os valores obtidos neste trabalho pode ser justificada 

pelo uso de metodologias diferentes, pela presença de algas no experimento, que 

participam ativamente do processo de sorção, e por diferenças na granulometria dos 

sedimentos utilizados, que no caso do presente trabalho possui grande fração de finos. 

Na tabela 8, são apresentados os valores de Kd para o 137Cs e 60Co encontrados na 

literatura e citados no presente trabalho, assim como algumas características dos 

experimentos para efeito de comparação. 

Comparando os valores de Kd encontrados neste estudo com aqueles 

recomendados pela Agencia Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2004), observa-

se que os sedimentos de SPF possuem capacidade de sorção menor dos que os 

recomendados pela Agência (Tabela 9). Além das dificuldades já relatadas de comparar 
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valores de Kd, este fato pode estar relacionado com o tipo de argila predominante nos 

sedimentos estudados, a caulinita, que dentre as argilas é aquela de menor capacidade 

de sorção (MIRANDA-TREVINO; COLES, 2003). 

Tabela 8- Valores de Kd para 137Cs e 60Co encontrados na literatura e citados no 

presente trabalho 

Referências 
 

Rad. Kd    pH        
 Razão 

m/v 
Meio 

Bucur et al., 2011 
137Cs 943- 2,3 103 7,8   1:10 Água salgada 

artificial 

Carrol et al., 1999 60Co 1,5 105 -      - Água do mar 

Carrol et al., 1999 137Cs 195 -      - Água do mar 

Guimarães, 1982 137Cs 4 7,9-8,2 - Água do mar 

Gutierrez e Fuentes, 

1991 

60Co 151-318 8,0 1:5 Solução com 

metal estável 

Lima, 1992 60Co 437-441 6,0-6,5 1:10 Água doce 

Mc Donald e 

Johnston, 1997 

60Co 2,3 103 -2,7 103 8,0 1:1333  Água do mar 

Perez et al., 2015 
60Co 800 8,0    1:20 Água doce 

artificial 

Perez et al., 2015 
137Cs 103    8,0    1:20 Água doce 

artificial 

Topcuoglu et al., 2001 137Cs 500 7,9 1:500 Água do mar 

      

 

Tabela 9- Valores de Kd para os sedimentos de SPF e comparação com valores 

recomendados pela IAEA para sedimentos marinhos, área costeira (IAEA, 2004). 

Radionuclídeo PT-01 PT-02 
Valores 

Recomendados 

60Co 3,2 102 4,3 102 3,0 105 

137Cs 1,6 102 3,6 102 4,0 103 
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4. 3-ESTUDOS DE DESSORÇÃO  

Os resultados obtidos no experimento de dessorção ao longo do tempo à 27ºC, em 

pH 8, para os sedimentos PT-01 e PT-02, estão representados nas tabelas 10 e 11, a 

partir do qual foram traçados os gráficos representativos do comportamento do 

radionuclídeo estudado, representados na figura 20 e 21.  

 

Tabela 10- Valores de Kd e (%) de dessorvido com o tempo para o 60Co em PT-01. 

Dias Kd % Dessorção Desvio padrão 

0,18 5,7 10-3 28,5 2,9 

0,25 3,2 10-3 18,1 0,7 

1 2,4 10-3 14,5 6,3 

3 1,6 10-3 10,2 0,8 

5 1,4 10-3 9,1 1,1 

8 1,3 10-3 8,7 0,8 

10 1,6 10-3 10,3 4,0 

12 1,2 10-3 8,1 1,1 

15 1,1 10-3 7,8 0,7 

 

 

Tabela 11- Valores de Kd e (%) de dessorvido com o tempo para o 60Co em PT-02. 

Dias Kd % Dessorção Desvio padrão 

0,18 1,7 10-3 10,6 1,0 

0,25 1,7 10-3 10,4 0,7 

1 1,4 10-3 9,0 2,6 

3 9,5 10-4 6,3 0,3 

5 1,0 10-3 6,8 0,1 

8 8,6 10-4 5,9 0,6 

10 1,0 10-3 6,9 0,4 

12 1,0 10-3 6,8 0,5 

15 9,2 10-4 6,4 0,2 
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Figure 20- Dessorção de 60Co no ponto PT-01 em função do tempo de contato. 

 

 

 
 

Figure 21- Dessorção de 60Co no ponto PT-02 em função do tempo de contato. 

 

Os resultados obtidos a partir dos experimentos de dessorção representados nas 

figuras 20 e 21 revelaram que a maior parte do cobalto previamente adsorvido nos 

sedimentos permaneceu na matriz sólida. Foi observado que a dessorção é mais elevada 

no início, tendendo a se estabilizar em torno de 10% para o PT-01 e em torno de 6% 

para o PT-02. A dessorção diminuiu com o tempo com tendência a estabilização em 

torno do terceiro dia, o que mostra que a sorção de cobalto nos sedimentos dos dois 

pontos não é facilmente reversível. A dessorção é mais elevada inicialmente no PT-01 
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(28%) do que no PT-02 (11%), mostrando a maior capacidade de retenção para o 

sedimento de PT-02. 

No estudo realizado por PEREZ et al. (2015), a taxa de sorção a pH = 6 foi mais 

lenta do que em pH = 7 e 8 e o maior percentual de dessorção observado entre os 

sedimentos, foi em torno de 20 %.  

 A pequena fração de cobalto dessorvido encontradas no presente trabalho 

apresenta grande consistência com o comportamento deste radionuclídeo descrito na 

literatura que relata que apenas 10% da quantidade ligada pode ser reversível 

(BUNKER et al., 2000; CIFFROY et al., 2001). Tal irreversibilidade pode ser atribuída 

a um processo de fixação que ocorre no interior dos sedimentos em locais onde o acesso 

de outras moléculas é estericamente difícil. De acordo com BUNKER et al. (2000), uma 

grande fração de cobalto pode ser fixada dentro da fração mineral de óxido de Fe/Mn e 

argila dos sedimentos. A liberação de metais sorvidos geralmente ocorre de forma lenta 

ou incompleta devido à necessidade de grande energia de ativação no processo de 

dessorção (MC BRIDE, 1989). 

Os resultados obtidos no experimento de dessorção ao longo do tempo à 27°C e pH 

8, para o 137Cs nos sedimentos de PT-01 e PT-02, estão representados na tabela 12 e 13, 

a partir do qual foram traçados os gráficos representativos do comportamento do 

radionuclídeo estudado, representados nas figuras 22 e 23. 

Tabela 12- Valores de Kd e (%) de dessorvido com o tempo para o 137Cs em PT-01. 

Dias Kd % Dessorção Desvio padrão 

0,18 7,0 10-3 32,9 0,2 

0,25 7,4 10-3 33,8 3,8 

1 5,4 10-3 26,9 9,9 

3 5,4 10-3 27,6 1,0 

5 5,3 10-3 27,7 3,5 

8 5,2 10-3 27,3 2,4 

10 5,9 10-3 30,1 0,8 

12 5,2 10-3 27,2 3,4 

15 4,8 10-3 26,3 0,6 
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Tabela 13- Valores de Kd e (%) de dessorvido com o tempo para o 137Cs em PT-02. 

Dias Kd % Dessorção Desvio padrão 

0,18 28 10-3 16,1 0,5 

0,25 31 10-3 17,7 0,7 

1 30 10-3 17,6 5,3 

3 22 10-3 13,4 0,7 

5 22 10-3 13,8 0,2 

8 22 10-3 13,9 0,5 

10 22 10-3 14,1 1,7 

12 23 10-3 14,3 1,0 

15 21 10-3 13,7 0,4 

 

 

 
 

Figure 22- Dessorção de 137Cs no ponto PT-01 em função do tempo de contato. 
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Figure 23- Dessorção de 137Cs no ponto PT-02 em função do tempo de contato. 

 

Os resultados mostram uma dessorção inicial de cerca de 33% de 137Cs do 

sedimento PT-01 e em torno de 17% para o PT-02, tendendo a se estabilizar após 3 dias 

em torno de 27% no sedimento de PT-01 e em torno de 15% no sedimento de PT-02. 

Segundo BUCUR et al., 2011, a sorção é considerada reversível quando o 

equilíbrio de dessorção é atingido, dentro de um período de até duas vezes o tempo de 

equilíbrio de sorção e a dessorção é superior a 75% da quantidade adsorvida. Portanto, 

os resultados indicam a pouca reversibilidade da sorção de 137Cs, pois um percentual em 

torno de 73-85% do radionuclídeo, pode permanecer agregado ao sedimento. Resultados 

de dessorção inferiores aos encontrados foram observados sem experimentos de 

dessorção para 137Cs em águas salinas, nos quais foram observados percentuais de 

dessorção para alguns tipos de sedimento variando entre 0,5 a 1,13%, após 24 h, 

mostrando que o césio pode ser fortemente adsorvido de forma praticamente irreversível 

(BUCUR et al., 2011). Entretanto, alta reversibilidade foi reportada para o Mar Negro, 

onde valores de dessorção superiores a 90% foram observados, no entanto os autores 

não mencionam o tipo de argila ali encontrado (TOPCUOGLU et al., 2001). 

A baixa reversibilidade do 137Cs pode estar relacionada a presença da argila ilita no 

sedimento. O Cs+ pode facilmente perder a sua camada de hidratação e penetrar nas 

camadas internas da ilita. Uma vez dentro das camadas internas, fica ali fixado por um 

longo período de tempo e, consequentemente, não é facilmente trocado (BUCUR et al., 

2011). 
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De um modo geral podemos concluir que, a velocidade da sorção é baixa e o 

equilíbrio só é atingido após 3 dias de contato, para os dois radionuclídeos. A 

reversibilidade e a irreversibilidade dos processos de sorção e dessorção apresentam 

estreita relação com a velocidade que ocorrem estes processos. Sendo assim podemos 

constatar que para os sedimentos do ponto PT-01 e PT-02 o processo pode ser 

considerado pouco reversível, pois apresentaram taxas de sorção de 62-85% e dessorção 

em torno de 13-33%, para um tempo de equilíbrio de 8 dias. 

Se comparados os resultados após 8 dias de contato entre os sedimentos e a água do 

mar, na tabela 14, podemos observar que, o sedimento do PT-02 tem uma maior 

capacidade de sorção e retenção de 60Co e 137Cs. O sedimento do PT-01, embora 

apresente comportamento similar para 60Co, tem uma menor capacidade de sorção e de 

retenção de 137Cs. 

Tabela 14- Sorção e dessorção de 60Co e 137Cs, em 8 dias de contato entre as fases. 

Processo 
PT-01 PT-02 

60Co 137Cs 60Co 137Cs 

Sorção (%) 86 72 87 84 

Dessorção (%) 10 27 6 15 

 

4.4-INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA SORÇÃO E DESSORÇÃO DOS 

RADIONUCLÍDEOS 

Os resultados dos experimentos de sorção de 60Co em diferentes temperaturas (23, 

27, 31°C) no período de 8 dias, em pH 8, para os sedimentos de PT-01 e PT-02, estão 

representados nas tabelas 15 e 16, que mostram os valores de Kd para 60Co das amostras 

em triplicada, média e desvio padrão em diferentes temperaturas. A relação entre 

temperatura e valores de Kd pode ser observada na Figura 24. 

 

Tabela 15- Valores individuais de Kd, média e desvio padrão para 60Co em 

sedimento de PT-01 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-01 23°C 27°C 31°C 

1 262 433 342 

2 273 370 306 

3 254 474 336 
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Média 263 426 328 

Desvio padrão 10 52 19 

 

 

Tabela 16- Valores individuais de Kd, média e desvio padrão para 60Co em 

sedimento de PT-02 (L/kg), em temperaturas de, 23, 27 e 31°C. 

PT-02 23°C 27°C 31°C 

1 488 471 413 

2 411 605 509 

3 424 450 432 

Média 441 509 452 

Desvio padrão 42 84 51 

 

 

 
Figura 24- Influência da temperatura na sorção de 60Co em PT-01 e PT-02, em 

temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

 

O teste estatístico ANOVA mostrou que para em PT-01, as médias dos conjuntos 

de dados de Kd a 23, 27 e 31ºC são diferentes entre si e o valor aumenta de 21 para 

27ºC e diminui entre 27 e 31ºC, com uma confiança de 95%. Já para PT-02 os valores 

médios são similares entre si, e nenhuma diferença estatisticamente significante pode 

ser observada.  

Os resultados dos experimentos de sorção realizados em diferentes temperaturas 

(23, 27, 31°C) no período de 8 dias, em pH = 8, estão representados nas tabelas 17 e 18, 
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que mostram os valores de Kd para 137Cs nas amostras em triplicada, média e desvio 

padrão em diferentes temperaturas, nos pontos PT-01 e PT-02, respectivamente. A 

relação entre temperatura e valores de Kd pode ser observada na Figura 25. 

Tabela 17- Valores individuais, média e desvio padrão de Kd para 137Cs em sedimento 

de PT-01 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-01 23°C 27°C 31°C 

1 188 174 152 

2 183 163 138 

3 182 211 161 

Média 184 182 151 

Desvio padrão 4 25 12 

 

Tabela 18- Valores individuais de Kd, média e desvio padrão para 137Cs em 

sedimento de PT-02 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-02 23°C 27°C 31°C 

1 417 369 299 

2 391 398 353 

3 382 387 319 

Média 397 385 324 

Desvio padrão 18 14 27 

 

 
Figura 25- Influência da temperatura na sorção de 137Cs em PT-01 e PT-02, em 

temperaturas de 23, 27 e 31°C. 
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Para o 137Cs no sedimento PT-01 o conjunto de dados de Kd a 23 e 27 são 

similares, enquanto o valor médio de Kd em 31ºC é estatisticamente inferior aqueles 

encontrados em 23 e 27ºC. O mesmo padrão foi encontrado para PT-02, com valores 

similares para valores de Kd a 23-27ºC e inferiores a 31ºC.  

Nas tabelas 19 e 20 estão reportados os valores médios de Kd e a porcentagem de 

60Co dessorvido dos sedimentos dos pontos PT-01 e PT-02, respectivamente. A relação 

entre temperatura e a % dessorvida pode ser observada na Figura 26.  

Tabela 19- Valores médios de médios de Kd, desvio padrão e porcentagem de 60Co 

dessorvido do sedimento de PT-01 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-01 23°C 27°C 31°C 

Kd (Média) 2,2 10-4 1,3 10-3 1,50 10-3 

Desvio padrão 7,0 10-5 1,2 10-4 2,20 10-4 

Dessorção (%) 1,5±0,5 8,6±0,8 9,5±1,4 

 

 

Tabela 20- Valores médios de Kd, média, desvio padrão e porcentagem de 60Co 

dessorvido do sedimento de PT-02 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-02 23°C 27°C 31°C 

Kd (Média) 4,7 10-4 8,6 10-4 1,4 10-3 

Desvio padrão 1,2 10-4 9,1 10-5 2,4 10-4 

Dessorção (%) 3,3±0,7 5,2±0,6 8,0±1,5 
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Figura 26- Dessorção de 60Co dos sedimentos PT-01 e PT-02. 

 

Nas tabelas 20 e 21 podem ser observados os valores médios de Kd e a 

porcentagem de 37Cs dessorvido dos sedimentos dos pontos PT-01 e PT-02, 

respectivamente. A relação entre temperatura e valores de Kd pode ser observada na 

Figura 27. 

 

Tabela 21- Valores médios de Kd, média, desvio padrão e porcentagem de 137Cs 

dessorvido do sedimento de PT-01 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-01 23°C 27°C 31°C 

Kd (Média) 3,7 10-3 5,2 10-3 6,0 10-3 

Desvio padrão 3,6 10-4 5,9 10-4 8,7 10-4 

Dessorção (%) 20,9±1,4 27,3±2,4 30,7±2,9 

   

 

Tabela 22- Valores médios de Kd, média, desvio padrão e porcentagem de 137Cs 

dessorvido do sedimento de PT-02 (L/kg), em temperaturas de 23, 27 e 31°C. 

PT-02 23°C 27°C 31°C 

Kd (Média) 1,7 10-3 2,2 10-3 3,0 10-3 

Desvio padrão 1,3 10-4 7,6 10-5 2,7 10-4 

Dessorção (%) 11,0±1,0 13,9±0,5 17,2±1,4 
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Figura 27- Dessorção de 137Cs dos sedimentos PT-01 e PT-02. 

 

Os resultados dos experimentos mostram que a dessorção tanto para 60Co em PT-01 

e PT-02 cresce com o aumento de temperatura de 23 para 27 e 31ºC, para os dois 

sedimentos estudados (teste estatístico t, 95% de significância), que é similar ao 

comportamento de 137Cs em PT-01. Já para PT-02 a dessorção de 137Cs aumenta de 23 

para 27 e deste para 31ºC. 

Na tabela 23 é apresentado um sumário dos dados médios de sorção/dessorção na 

faixa de temperatura estudada. 

 

Tabela 23- Influência da temperatura na sorção/dessorção de 60Co e 137Cs nos 

sedimentos de PT-01 e PT-02. 

T (ºC) Processo 
PT-01 PT-02 

60Co 137Cs 60Co 137Cs 

23 
Sorção 78±1 72±0,1 86± 1 84±0,9 

Dessorção 1,5±0,5 21±1 3±1 11±1 

27 
Sorção 86±1 72±2 88±2 84±0,5 

Dessorção 9±1 27±2 5±1 14±0,5 

31 
Sorção 83±1 69±2 87±1 82±1 

Dessorção 9±1 31±3 8±1 17±1 
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Através dos resultados dos experimentos de sorção/dessorção pode-se concluir que 

na faixa de temperatura estudada as diferenças de sorção e dessorção, quando 

identificadas, são consideradas pequenas.  

4.5-ISOTERMAS DE SORÇÃO 

As figuras 28 e 29 mostram as relações entre os logaritmos das concentrações de 

Co e Cs no sedimento e nas soluções, após o equilíbrio entre as fases, de acordo com a 

equação de Freundlich. Os parâmetros das isotermas de Freundlich e Langmuir são 

reportados na tabela 24. 

 

Figura 28- Isoterma de sorção de Freundlich para Co. 

 

 
 

Figura 29- Isoterma de sorção de Freundlich para Cs. 
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Uma vez que uma correlação estatisticamente significante foi encontrada para a 

relação entre os logaritmos das duas variáveis (Ceq (concentração de Co ou Cs na 

solução) e Aeq (concentração Co ou Cs no sedimento), a sorção para os dois 

radionuclídeos pode seguir o modelo de Freundlich para os dois sedimentos, na faixa de 

concentração estudada. É interessante notar que os valores dos coeficientes de 

correlação lineares são também elevados para o modelo de Langmuir (Tabela 24) e, 

portanto, a sorção de Co ou Cs, nos dois sedimentos, podem ser descritas pelos dois 

modelos.  

Tabela 24- Parâmetros das isotermas de Freundlich e Langmuir para Co e Cs. 

Modelo de sorção 

Parâmetros 

Estatísticos e 

de Sorção 

Co Cs 

PT-01 PT-02 PT-01 PT-02 

Freundlich 

R2 0,99 0,99 0,99 0,99 

KF (L/kg) 9,52 19,7 0,30 1,49 

1/n 0,83 0,84 0,69 0,73 

Langmuir 

R2 1,00 1,00 0,98 0,99 

KL (L/mol) 14384 14373 15357 17812 

Am (moles/g) 1,64 10-5 2,79 10-5 1,99 10-6 6,60 10-6 

RL 0,065 0,065 0,061 0,053 

ΔG0kJmol -23,9 -23,9 -24.0 -244 

 

Para ambos os sedimentos, os valores de 1/n, que é uma fração relacionada a 

magnitude e a diversidade das energias associadas com o processo particular de sorção, 

são menores que a unidade (cerca de 0,7 para césio e cerca de 0,8 para cobalto), 

indicando que o processo de sorção é favorável para os dois sedimentos. Por outro lado, 

os valores inferiores a unidade desta fração, indicam que para uma faixa de 

concentração superior àquela considerada neste trabalho, o mecanismo de sorção pode 

resultar numa relação ligeiramente não linear (BUCUR et al., 2011) 

O valor da constante de Freundlich (KF), parâmetro que indica a intensidade com 

que ocorre a sorção, para o ponto PT-01 é inferior ao valor em PT-02, corroborando 

com os valores de Kd no que concerne a maior capacidade de PT-02 para sorção. 

Adicionalmente, o valor desta constante fornece informações sobre a heterogeneidade 
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da superfície do sedimento, quanto mais próximo o valor de KF da unidade, maior a 

homogeneidade dos sítios de sorção na superfície. Um valor baixo como o encontrado 

para o césio em PT-01 indica uma grande heterogeneidade da afinidade da matriz sólida 

para este elemento (STAUNTON; ROUBAUD, 1997). A heterogeneidade pode ser 

causada pelos tipos de argilas presentes nos sedimentos PT-01 e PT-02. É conhecido 

que os íons Cs+ são sorvidos via mecanismos de troca iônica como cátion hidratado em 

sítios planares de argilas expansivas, como esmectita, num mecanismo de sorção que é 

reconhecidamente de baixa afinidade e, portanto, facilmente trocável. No entanto, Cs+ 

pode ser sorvido de forma altamente seletiva pelas cunhas ou sítios de bordas 

desgastadas (em inglês frayed-edge sites), desenvolvidas ao longo da periferia de micas 

intemperizadas (muscovita e biotita), bem como de seus produtos imediatos de 

intemperismo, como mica hidratada e ilita. Como os sedimentos PT-01 e PT-02 contêm 

esmectita, mica e ilita, a sorção de césio poderia ocorrer com ambos tipos de sítios de 

sorção (de afinidades heterogêneas) e a retenção de 137Cs no sedimento será fortemente 

influenciada pela abundância e proporção relativa das argilas expansíveis e mica e seus 

produtos de intemperismo (especialmente ilita) (BUCUR et al., 2011). 

Os coeficientes angulares e a intercepção, segundo o modelo de Langmuir, foram 

calculados pelo método dos mínimos quadrados utilizando-se o código computacional 

ProUCL 4.1 (ProCL, 2010). 

Assim como para o modelo de Freundlich, também os parâmetros do modelo de 

Langmuir indicam que a sorção de césio e de cobalto, pelos dois sedimentos, é 

favorável, visto que os valores de RL são inferiores a unidade, e que a sorção é favorável 

se 0 < RL <1 (TAGLIAFERRO et al., 2011). Para o cobalto, a capacidade de sorção do 

PT-02 é 1,7 vezes superior a capacidade do PT-02. Assim, a quantidade máxima de 

contaminante que pode ser sorvida nos sedimentos foi para Co de 1,64 10-5 moles 

/g (4,12 1010 Bq /g de 60Co) e 2,79 10-5 moles /g (7,03 1010 Bq/g de 60Co) para PT-01 e 

PT-02, respectivamente e 1,99 10-6moles/g (9,70 108 Bq/ g de 137Cs) e 6,60 10-

6 moles/g (2,87 109 Bq/g de 137Cs para PT-01 e PT-02.  

A partir da constante de sorção de Langmuir, a energia de sorção pode ser calculada 

segundo a equação 6: 
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 Eq. 6 

Onde, 

R é a constate universal dos gases (8,3145 J.mol-1K-1), T é a temperatura absoluta 

(23+273) (K) e ΔG0 é a energia livre de Gibbs . 

 

Os valores negativos de ΔG0 (Tabela 23) determinados para os dois elementos, nos 

dois sedimentos, indicam a espontaneidade da reação. Os valores determinados são 

superiores aqueles típicos de energia de ligação de mecanismos de troca iônica (8-16 

KJ/mol), indicando que outros mecanismos podem estar também presente tanto na 

sorção de césio, quanto na sorção de cobalto, por estes sedimentos, além da troca iônica 

(BUCUR et al., 2011).  

4.6.-ESTUDOS DE SORÇÃO/DESSORÇÃO EM SEDIMENTOS DOS GRUPOS 

DESCRIMINADOS PELA ANÁLISE ESTATÍSTICA DE AGLOMERADOS. 

A figuras 30 e 31 expõem comparativamente os resultados da sorção para o 60Co e 

137Cs, respectivamente, nos sedimentos dos pontos PT-01, PT-02, PT-07 e PT-28. 

Tabela 25- Sorção e dessorção nos sedimentos representantes dos grupos de sedimentos 

discriminados. 

Processo PT-01 PT-02 PT-07 PT-28 

 60Co 137Cs 60Co 137Cs 60Co 137Cs 60Co 137Cs 

Sorção (Kd) 425 182 509 385 704 408 1201 102 

Dessorção (%) 9 27 6 14 8 17 2 42 
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Figura 30- Sorção de 60Co nos Sedimentos dos pontos PT-01, PT-02, PT-07 e PT-28. 

 

 

 
 

Figura 31- Sorção de 137Cs nos Sedimentos dos Pontos PT-01, PT-02, PT-07 e PT-28. 

 

Pode-se observar que dentre os sedimentos analisados, para o 60Co a amostra PT-28 

apresentou a maior capacidade de sorção, enquanto que para o 137Cs foram dois 

sedimentos, amostra PT-02 e PT-07 que apresentaram maior poder de sorção. 

Em relação à dessorção, as figuras 32 e 33, mostram as diferenças entre o 

comportamento dos dois radionuclídeos. A amostra de PT-28 foi aquela que apresentou 

a maior retenção de 60Co, pois apenas cerca de 2% do Co retido voltou para a solução. 

Interessante observar que a mesma amostra teve um comportamento diametralmente 
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oposto em relação ao 137Cs, pois foi neste sedimento que a maior fração de césio voltou 

para a solução (cerca de 42%). Em relação ao 137Cs os pontos PT-02 e PT-07 se 

equivalem, pois, uma fração de 15% foi liberado do PT-02 e 17% do 137Cs no sedimento 

foi liberado para fase aquosa do PT-07. 

 

 
 

Figure 32- Dessorção de 60Co nos sedimentos dos pontos PT-01, PT-02, PT-07 e PT-28. 

 

 

 
 

Figure 33- Dessorção de 137 Cs nos sedimentos dos pontos PT-01, PT-02, PT-07 e PT-

28. 

 

Deste modo, podemos concluir que a amostra de sedimento de PT-28 é aquela com 

maior capacidade de sorção e retenção de 60Co, e, sendo esta a amostra representante do 
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grupo 01, seria esta região onde as amostras deste grupo se encontram, a região propícia 

para o acúmulo de 60Co. Para o 137Cs, os grupos 03 e 04, onde estão as amostras PT-02 

(amostra 10 na figura 34) e PT-07, se equivalem e seriam estas as regiões propícias para 

maior acúmulo de 137Cs. 

A figura 34 mostra a localização dos diferentes grupos no SPF. 

 
 

Figura 34- Localização dos grupos de sedimentos discriminados pelo teste estatístico 

análise de aglomerados. 

 

Deste modo, o 137Cs poderia ficar mais fortemente retido nos sedimentos 

localizados em frente ao local de descarga dos efluentes, na região central da enseada, a 

uma distância de 437 m (ponto 08) e 910 m (ponto 19) do local de descarga. Já o 60Co 

teria a propensão de ficar mais fortemente retido nos sedimentos da interface entre SPF 

e a baia da Ribeira. Esses resultados apontam para a importância de ampliar este estudo 

para os demais sub-grupos apontados pela análise de aglomerados (cluster), de modo a 

confirmar os resultados observados neste estudo, melhor definir as regiões onde 

potencialmente os radionuclídeos podem ser mais eficazmente retidos e identificar os 

fatores responsáveis pela retenção. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1-CONCLUSÕES 

Foi realizado estudo sobre os mecanismos de sorção do 60Co e 137Cs em sedimentos 

que fazem parte do Programa de Monitoração Radiológico Ambiental referente a 

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, no Saco de Piraquara de Fora. Os resultados 

apontaram alta capacidade sorção nos sedimentos e a baixa reversibilidade para os dois 

radionuclídeos. 

As cinéticas de sorção para os sedimentos de PT-01 e PT-02 são lentas para os dois 

radionuclídeos, visto que o equilíbrio foi alcançado somente após o terceiro dia de 

contato entre as fases sólida e líquida.  

Para os dois radionuclídeos estudados, os valores de coeficiente de distribuição Kd 

para o sedimento do ponto PT-02 foram superiores aos valores determinados para PT-

01. Estes resultados podem estar relacionados ao maior teor de argila e de finos de PT-

02 (36% e 87,2%, respectivamente) quando comparado ao PT-01 (18% e 55,4%, 

respectivamente).  

Os valores de Kd para os dois radionuclídeos foram inferiores aos valores 

recomendados pela Agência Internacional de Energia Atômica e a maioria dos valores 

reportados na literatura, o que pode estar relacionado a predominância da argila ilita, 

uma argila de baixa capacidade de sorção. No entanto, a presença das argilas esmectita e 

ilita pode ter influeenciado positivamente na sorção e negativamente na dessorção, o 

que pode ser observado principalmente na cinética de sorção para PT-01, que 

apresentou pelo menos duas velocidades de sorção, uma inicial mais rápida, seguida de 

uma sorção mais lenta. A sorção mais rápida pode ser um resultado da sorção em argilas 

planares como caolinita e esmectita e a sorção mais lenta pode ser associada à sorção 

nas camadas internas da ilita. A cinética de dessorção mais elevada no início, com 

tendência a estabilidade após o terceiro dia, pode ser também um indicativo da baixa 

extrabilidade dos radionuclídeos fixados na ilita. 
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Os resultados mostram a baixa reversibilidade da sorção para os dois 

radionuclídeos nos dois sedimentos, especialmente para o Cs (variando entre 27% e 

15%), quando comparado com o Co (valores variando entre 10 e 6%). Para os dois 

radionuclídeos a dessorção é maior no PT-01 que no PT-02, reforçando o maior poder 

de sorção e fixação deste sedimento.  

A influência da temperatura na sorção do 60Co é maior do que na sorção de 137Cs. 

Um aumento da temperatura de 23 para 27ºC resultou em aumento no Kd para PT-01 de 

quase 1,7 vezes (de 262 para 433 L/kg), já para a temperatura de 31ºC foi observada 

uma queda nos valores. Em PT-02 foi observado um pequeno aumento com o aumento 

da temperatura de 23 para 27ºC (de 441 para 509 L/kg) e um decréscimo com a 

temperatura de 31ºC. Para o 137Cs a influência na temperatura encontrada foi 

considerada pequena, no qual os valores médios de Kd em PT-01 foram de: 184, 182 e 

151 L/kg em 23, 27 e 31ºC, respectivamente. Em PT-02, o mesmo comportamento 

ocorreu, houve um pequeno decréscimo com o aumento da temperatura, onde os valores 

de Kd médio encontrados foram de: 397, 385 e 324 L/kg, para as temperaturas de 23, 27 

e 31ºC, respectivamente. 

De uma maneira geral, para os dois radionuclídeos as médias dos valores de Kd nos 

dois sedimentos foram inferiores na temperatura de 31ºC, enquanto que entre 23 e 27ºC 

ou foram similares (60Co em PT-02 e 137Cs nos dois sedimentos) ou a 27ºC os valores 

foram superiores (60Co no PT-01).  

Tanto o modelo de Freundlich como o de Langmuir foram capazes de fornecer uma 

boa descrição dos dados na gama de concentrações estudadas e não foi possível 

discriminar entre eles, qual seria o modelo de sorção predominante (por exemplo, entre 

os modelos de monocamada ou multicamadas) para este caso.  

O processo de sorção é espontâneo e favorável para ambos os sedimentos. Os 

valores da constante Freundlich (KF) indicam a superfície de PT-01 como sendo mais 

heterogênea na sua afinidade para Cs do que a superfície de PT-02. Como não foi feita 

uma análise quantitativa dos teores das diferentes argilas, desconhece-se a proporção de 

ilita e esmectita nos dois sedimentos. 

Os valores da energia livre de Gibbs indicam que a troca iônica não é o único 

processo envolvido na sorção dos dois sedimentos.  
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A quantidade máxima de contaminante que pode ser sorvida nos sedimentos foi 

para 60Co de 1,64 10-5 moles /g (4,12 1010 Bq /g) e 2,79 10-5 moles /g (7,03 1010Bq/g) 

para PT-01 e PT-02, respectivamente. Já para o 137Cs as quantidades deste radionuclídeo 

sorvido foi de   1,99 10-6 moles/g (9,70 108 Bq/g) e 6,60 10-6 moles/g (2,87 109 Bq/g) 

para PT-01 e PT-02, respectivamente. 

 Duas áreas foram apontadas como mais suscetíveis a acumular 137Cs, nos 

sedimentos localizados entre aproximadamente 437 e 910 m do local de descarga de 

efluentes, na área central da enseada. Já o 60Co teria a propensão de ficar mais 

fortemente retido nos sedimentos da interface entre SPF e a baia da Ribeira. 

A metodologia implantada para os estudos de sorção/dessorção é suficientemente 

poderosa para o estudo comparativo entre os sedimentos, visto que foi capaz de 

identificar consideráveis mudanças nas áreas potenciais de maior sorção e fixação dos 

dois radionuclídeos. As mudanças de locais passíveis de acúmulo podem implicar que 

os pontos atualmente monitorados no PMRA, já não representam mais a distribuição 

dos radionuclídeos estudados no sedimento de fundo e, portanto, não seriam eficazes 

para a avaliação de impacto radiológico ambiental. Os resultados encontrados no 

presente trabalho podem ser utilizados para definição de novos pontos de 

monitoramento no PMRA, contribuindo diretamente para o monitoramento ambiental 

da região. Assim, os estudos de sorção/dessorção dos radionuclídeos liberados pela 

CNAAA são de fundamental importância para o entendimento da dinâmica desses 

radionuclídeos nos sedimentos de fundo da enseada e no prognóstico para esta 

distribuição, após a entrada em funcionamento de Angra 3.  

Adicionalmente o estudo aumenta o conhecimento sobre o comportamento dos 

radionuclídeos 60Co e 137Cs em ambientes tropicais, com características de sedimentos e 

de temperaturas ambientais específicas, características estas que podem ser muito 

diferentes da região de clima temperado, de onde provém a maioria dos dados 

disponíveis na literatura.  

Deve ser ressaltado, que a capacidade de sorção e fixação dos radionuclídeos nos 

sedimentos é apenas um dos fatores responsáveis pelo maior ou menor acúmulo dos 

radionuclídeos em áreas específicas do SPF. Para que o acúmulo em determinada área 

aconteça é necessário que o efluente lançado pela CNAAA circule pelas áreas 
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apontadas, e isto vai depender do movimento da água do mar, da circulação da água no 

SPF. 

5.2-RECOMENDAÇÕES 

 Os resultados destes experimentos apontam a importância de ampliar este estudo 

para os demais sub-grupos apontados pela análise de aglomerados (cluster), de modo a 

confirmar os resultados observados neste estudo, melhor definir as regiões onde 

potencialmente os radionuclídeos podem ser mais eficazmente retidos e identificar os 

fatores responsáveis pela retenção; 

Além disto, análises adicionais devem ser realizadas em todos os sedimentos, como 

por exemplo determinações dos teores de Fe e Mn, que ajudariam a melhor discriminar 

as diferenças entre os sedimentos e a sua importância para a sorção e retenção dos 

radionuclídeos; 

Análises quantitativas para determinar os teores das argilas ilita e esmectita também 

poderiam auxiliar para um melhor entendimento dos mecanismos de sorção nos 

sedimentos. 
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