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RESUMO: As técnicas nucleares têm sido utilizadas, em ambiente aquático, para o estudo do 
transporte de sedimento arenoso de fundo e sedimento fino em suspensão, através de sua 
marcação com radioisótopos emissores de radiação γ de meia-vida adequada. Outra 
importante aplicação é o uso de fontes seladas de radioisótopos emissores γ na medição de 
perfis verticais de densidade de sedimentos finos em reservatórios, áreas portuárias, e na 
cisterna de dragas auto-transportadoras. Estes tipos de estudos, associados ao conhecimento 
dos agentes hidrodinâmicos, são ferramentas poderosas para a compreensão e quantificação 
do transporte de sedimentos e também para sua resposta às intervenções antrópicas, 
possibilitando a otimização dos trabalhos de dragagem e a avaliação de locais de despejo bem 
como a avaliação dos impactos ambientais físicos dos mesmos. Além disso, eles possibilitam 
a calibração de modelos matemáticos para distintos aspectos do transporte de sedimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Técnicas nucleares, transporte de sedimentos, otimização de 
dragagem, impacto ambiental, calibração de modelos matemáticos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1. Traçadores artificiais 

Ao se lidar com vários aspectos do comportamento de sedimentos em ambiente aquático os 
traçadores são, geralmente, uma abordagem pragmática a muitas questões de engenharia e 
ambientais Eles fornecem resposta para as interações de longo termo entre o sedimento e os 
escoamentos que atuam sobre ele, pois eles são capazes de integrar todas as ações 
experimentadas pelo sedimento durante o período de observação. 

Desde que a maioria das aplicações se refere a um local bem definido, seria bastante 
improvável encontrar algum traçador natural que pudesse fornecer informação sobre o 
comportamento do sedimento na área de interesse. A utilização mais generalizada de 
traçadores somente tornou-se possível com o advento dos traçadores artificiais nas décadas de 
50 e 60 do século passado. Desde essa época, sedimento marcado com material possuindo 
propriedades radioativas ou fluorescentes (chamados traçadores) tem sido empregado para 
estudar o movimento de sedimentos, desde que eles sejam capazes de representar 
acuradamente as propriedades dos sedimentos naturais. Também traçadores ativáveis, que são 
ativados em reatores nucleares após a sua amostragem, são utilizados. 

Traçadores radioativos (emissores de radiação γ) de meia-vida adequada são usados para 
estudos do movimento de sedimentos no ambiente aquático (rios, estuários, baías e em costa 
aberta) [4]. Os passos para estes estudos são: marcação do sedimento; injeção; detecção e 
análise dos resultados. 



Os traçadores radioativos possuem a vantagem da versatilidade: eles podem ser utilizados 
na marcação e estudos do transporte de cascalho, areia e sedimento fino (silte e argila). Além 
disso, eles possibilitam a detecção in situ do material, o que significa que o mapeamento da 
nuvem de traçador é sempre feito com “olhos abertos”, uma grande ajuda no planejamento da 
estratégia da detecção. A detecção in situ é realizada por meio de detetores de cintilação 
rebocados por embarcações posicionadas (detecção lagrangeana), sendo estes arrastados junto 
ao fundo acoplados a trenós para detecção do transporte de areia no fundo, ou transportados 
em profundidades adequadas para detecção de sedimento fino em suspensão [4, 29]. Para 
cursos d’água estreitos, os detetores podem ser pendurados em pontes ou hastes (detecção 
euleriana) [10]. 

Em relação aos traçadores fluorescentes (adequados somente para marcação de areia) e 
ativáveis, o problema é a detecção cega, efetuada pela amostragem e subsequente análise em 
laboratório, o que significa que realimentação (“feedback”) não é recebida enquanto se 
procede aos trabalhos de detecção no campo. 

Quando da marcação de sedimentos com traçadores radioativos, deve-se procurar efetuar a 
marcação mássica, de forma a permitir resultados quantitativos confiáveis na detecção, ou 
seja: as contagens devem ser proporcionais à massa do sedimento e não à sua superfície. 

Dessa maneira, para estudo do transporte de areia, é largamente utilizado o vidro moído 
(mesma densidade da areia) em uma granulometria adequada, o qual é marcado durante a sua 
fabricação com um elemento ativável (e.g. 191Ir, 197Au, 50Cr, 45Sc) para ser irradiado em um 
reator nuclear, anteriormente à sua utilização. Os traçadores radioativos resultantes possuem a 
seguinte meia-vida (T1/2) e principais energias da radiação γ: 192Ir (T1/2 = 74,4 dias, γ = 0,32-
0,47-0,30-0,31-0,61MeV); 198Au (T1/2 = 2,7 dias, γ = 0,41MeV); 51Cr (T1/2 = 27,8 dias, γ = 
0,32MeV) e 46Sc (T1/2 = 84 dias, γ = 0,89-1,12MeV). A massa de vidro moído para cada 
injeção e a atividade utilizada não ultrapassam, respectivamente, 1kg e 2Ci (74GBq), levando 
em conta aspectos estatísticos da detecção in situ detection [26] e os padrões de segurança 
radiológica [4, 19]. Observação: Ci = Curie - unidade de medida de radioatividade, sendo 1 Ci 
= 3,7x1010 cps (ou Becquerel = Bq). 

Para estudos com silte e argila, a marcação é efetuada no sedimento natural (geralmente 
electronegativo) através de sua capacidade de sorver cátions de traçadores radioativos (e.g. 
198Au, 51Cr, 46Sc) [12]. Este aspecto implica na irradiação do material escolhido para cada 
experimento. São necessárias apenas algumas gramas do radioisótopo para marcar uma 
considerável massa de sedimento fino (e.g. 2 gr de 198Au podem ser suficientes para marcar a 
carga de uma draga auto-transportadora de 4000m3 de capacidade na cisterna). O traçador 
radioativo é o único adequado para a marcação confiável de sedimento fino, considerando que 
ele possibilita marcaçao mássica e proporciona o mesmo comportamento, em condições 
hidrodinâmicas do sedimento marcado e não marcado [9, 12]. 

A escala de tempo do experimento determina o tipo de radioisótopo a ser empregado: 
radioisótopos de meia-vida curta para pequenas escalas de tempo (e.g. estudo do transporte de 
sedimento em suspensão) e o oposto para grandes escalas de tempo (e.g. transporte lento de 
areia no fundo). 

 
1.1.1. Desenvolvimento do 99mTc como um traçador para sedimento fino em suspensão 
 
Um recente aperfeiçoamento para a utilização de radioisótopos na marcação de sedimento 

fino foi o desenvolvimento da metodologia para o uso do 99mTc (tecnécio meta-estável) [6, 7, 
8, 9,10], largamente utilizado em Medicina Nuclear [24]. 

O 99mTc possui as seguintes propriedades: T½ = 6,02 horas; γ = 0,14MeV, e ele provém do 
nuclídeo pai 99Mo – molibdênio: T½ = 66 horas; β = 1,2MeV; γ = 0,74; 0,18....MeV, através 



de uma transição meta-estável [20, 24]. Geradores de 99mTc, conhecidos como “vacas 
radioativas”, são então fornecidos aos laboratórios de Medicina Nuclear. Esses geradores, 
devido à meia-vida conveniente do 99Mo, possibilitam a obtenção do 99mTc por uma semana 
ou mais, o qual é  extraido (eluido), utilizando 6mL de uma solução parenteral de cloreto de 
sódio (NaCl - 9mg/mL) passando através de uma coluna de troca iônica. Após cada eluição, o 
gerador continua a produzir o 99mTc e, em 24 horas, devido à taxa de crescimento e 
considerando o decaimento radioativo do 99Mo, é possível extrair cerca de 88,5% da atividade 
anteriormente extraida. A baixa energia da radiação γ emitida e o aspecto da portabilidade são 
duas das razões do seu amplo uso em Medicina Nuclear. 

O 99mTc é eluido como um anion TcO4
- (pertecniato). Nessa forma ele é injetado nas veias 

dos pacientes, em aplicações da Medicina Nuclear. 
Seria valioso se o 99mTc pudesse também ser utilizado para a marcação de sedimento fino e 

aplicado em estudos de Sedimentologia Dinâmica, devido a suas características, tais como: 
1. Curta meia-vida adequada para as pequenas escalas de tempo dos estudos de sedimento 

fino em suspensão; 
2. Baixa energia da radiação γ emitida (0,14MeV), implicando em blindagem moderada e 

facilidade de manipulação em condições de campo; 
3. Portabilidade do traçador quando comparado com o 198Au, por examplo, obtido por 

irradiação em reator nuclear para cada experimento; 
4. Disponibilidade mesmo em locais onde não existem instalações nucleares, devido à sua 

ampla aplicação em Medicina Nuclear, tornando também possível seu uso em aplicações em 
Sedimentologia Dinâmica, as quais podem ser efetuadas diariamente, por mais de uma 
semana, utilizando somente um gerador portátil. 

Como o 99mTc é eluido como um anion, de forma que ele seja adsorvido pelo sedimento 
fino (geralmente electronegativo), foram efetuados estudos [6, 7] para transformá-lo em uma 
forma eletropositiva. Vários redutores foram testados com este propósito, sendo selecionado e 
utilizado o SnCl2.2H2O. A redução do Tc(VII) com Sn(II) é produzida de acordo com as 
seguintes equações [27]: 

3 Sn (II) + 2 Tc (VII) = 3 Sn (IV) + 2 Tc (IV) (1) 

Em solução aquosa, um composto coloidal é formado após a redução. 

TcO2+ + 2 H2O = TcO(OH)2 + 2H+ (2) 

Muito provavelmente esta é a espécie química que é adsorvida no sedimento fino após a 
redução do pertecniato. 

A marcação do sedimento fino com este colóide foi estudada considerandoos efeitos de: a) 
massa do agente redutor; b) pH; c) concentração do sedimento; d) tempo de contato; e) 
possibidade de liberação em função da turbulência da água [6, 7]. 

Somente a marcação do sedimento fino com um traçador radioativo não é o bastante para 
sua correta aplicação em estudos de campo. É necessário se assegurar primeiro que os 
comportamentos hidrodinâmicos do sedimento marcado e do não marcado são os mesmos. 
Desta maneira, foi comparado o comportamento da decantação, em água parada, de ambos os 
sedimentos, através de testes de que relacionam a porcentagem acumulada de massa em 
função da velocidade de queda das partículas [8, 9]. Os resultados obtidos foram muito bons. 
Assim, o traçador foi utilizado para estudar o comportamento físico (advecção, dispersão, taxa 
sedimentação) e os correspondentes impactos ambientais (aumento da concentração e 
possibilidade de deposição) do sedimento fino dragado no assoreado reservatório da 
Pampulha, caso seja despejado nos cursos d’água a jusante da barragem [10]. 



Espera-se que o 99mTc, com a sua nova utilização para a marcação de sedimento fino, possa 
ser utilizado em estudos em ambientes estuarinos e costeiros, como aqueles já efetuados 
usando o 198Au [4], alguns dos quais abordados no Capítulo 3 (Casos Estudo) desse trabalho. 

 
1.2. Sondas nucleares para a determinação da densidade volumétrica de sedimentos 
finos depositrados 

A absorção (efeito fotoelétrico) e espalhamento (efeito Compton) da radiação 
eletromagnética (X or γ) emitida por uma fonte radioativa artificial são funções da 
concentração ou da densidade volumétrica da mistura sedimento-água. Dessa forma é possível 
construir sondas nucleares baseadas nesses princípios, desde que o sistema seja calibrado para 
concentrações conhecidas. As sondas usam fontes seladas e detetores de cintilação. As sondas 
baseadas no efeito fotoelétrico e Compton são, respectivamente, as sondas de transmissão e de 
retroespalhamento (figuras 1a e 1b). Elas são normalmente equipadas com sensores de pressão 
e inclinômetros, para a unidade que opera na água, e são usados sistemas de medições 
pontuais sendo baixadas, por intermédio de um cabo, para enterrar no solo macio por 
gravidade. Dessa forma, perfis de densidade volumétrica entre 1,0 e 1,5ton/m3 podem ser 
determinados. 

 

 
Figura 1a.  Sonda de transmissão 

Fonte: Salim et al. [21] 

 
Figura 1b.  Sonda de 
retroespalhamento 

Fonte: Meyer et al. [16] 
 
2. USOS PRÁTICOS DE TRAÇADORES ARTIFICIAIS E SONDAS NUCLEARES 

2.1. Transporte de areia no fundo 

Estudos do transporte de sedimento de fundo apresentam diferentes graus de importância 
em função do ambiente nos quais eles são efetuados. Estudos do transporte de areia no fundo, 
com a aplicação de traçadores radioativos, são importantes se a informação obtida for valiosa 
para algum propósito. No caso de rios, o transporte de sedimentos no fundo (“bed-load”) é 
somente uma fração do sedimento transportado pelo rio, a maior parte do qual (~90%) ocorre 
em suspensão. Entretanto, em alguns casos, como o aprofundamento artificial (e.g. dragagem) 



ou a construção de guias-corrente também com propósito de navegação, o conhecimento do 
transporte de fundo é muito útil. No caso de estuários e costa aberta este conhecimento é 
muito importante: 
1. para a monitoração da sedimentação, por areia, em áreas dragadas existentes (e.g. canais 

de acesso) ou para a previsão de manutenção em áreas a serem futuramente dragadas; 
2. para projetos de transposição de sedimentos (“by-passing”) em entradas portuárias; 
3. para a construção de estruturas costeiras, tais como: espigões, molhes, quebramares pouco 

afastados da linha de costa e para alimentação artificial de praias. Os estudos 
sedimentológicos associados, relacionados à resposta (assoreamento ou erosão) da praia 
em função das intervenções: estruturas costeiras e alimentação artificial requerem, 
respectivamente, um conhecimento do transporte de areia paralelo (“littoral-drift”) e 
transversal (“cross-shore“) à praia; 

4. para a escavação temporária, abaixo das profundidades naturais, para o enterramento de 
tubulações e cabos; 

5. para aterros em estuários e estudos da influência da perda de volume do prisma de maré no 
regime sedimentar. 

Uma descrição detalhada da metodologia utilizada no estudo do transporte de areia no 
fundo, aplicando traçadores radioativos, pode ser vista em [3, 25 e 29]. 

 
2.2. Transporte de sedimento fino em suspensão 

O estudo da dinâmica de sedimento fino em suspensão é de interesse fundamental em 
problemas de Engenharia Civil, principalmente para a definição e otimização de locais de 
despejo para material dragado (o local mais próximo ambientalmente aceitável para o despejo) 
e em problemas de poluição hídrica. Em tais casos, deve-se conhecer como um dado poluente 
adsorvido ao sedimento fino ou o próprio sedimento é dispersado. 

Os resultados mais importantes obtidos com tais experimentos são: 
1. O trajeto do material produzido pelas correntes; 
2. A velocidade média de transporte; 
3. Os coeficientes de dispersão turbulenta que caracterizam a dispersão do sedimento pelo 

corpo hídrico; 
4. A diluição do sedimento (concentração máxima em função do tempo); 
5. A taxa de sedimentação; 
6. A área sobre a qual o sedimento é depositado. 

A metodologia para o estudo do sedimento fino em suspensão utilizando traçadores 
radioativos pode ser consultada em [3, 13 e 29]. 

Os resultados quantitativos obtidos com a aplicação de traçadores radioativos, para o 
transporte de sedimentos de fundo e em suspensão, permitem calibrar modelos matemáticos 
para diferentes aspectos do movimento do sedimento e condições hidrodinâmicas conhecidas. 

 
2.2. Sondas nucleares para a medição de densidade volumétrica 

As sondas nucleares podem ser empregadas para medir a densidade volumétrica em perfis 
verticais de sedimentos finos depositados em: 
1. Reservatórios, geralmente próximo à barragem, quando se estuda o balanço 

sedimentológico do sistem bacia hidrográfica contribuinte a montante-reservatório; 
2. Canais de acesso, bacias de evolução e berços de atracação em portos, em regiões 

estuarinas e costeiras, e em cisternas de dragas e de batelões, sendo estas medições 
efetuadas para a otimização dos trabalhos de dragagem e em estudos ambientais. 



Em portos sujeitos à forte deposição de sedimento fino, tais como: Rotterdam na Holanda e 
Zeebrugge na Bélgica, e em alguns portos da América do Sul: Alumar-MA, Rio Grande-RS, 
Santos-SP e Vitória-ES, no Brasil, Buenos Aires, na Argentina e Montevidéu, no Uruguai, e 
também na Indonésia, dentre outros, existe, em certas partes, uma camada de baixa densidade 
acima do sedimento mais consolidado, conhecida como lama fluida (“fluid mud”), a qual pode 
alcançar vários metros. A interface entre a camada de lama fluida e a água acima é detectada 
pelo ecobatímetro de 210kHz de freqüência, utilizado normalmente para a determinação de 
profundidades náuticas. Foi demonstrado, através da manobra de navios e estudos em modelo 
reduzido, em laboratório, que a camada de lama fluida não representa obstáculo para a 
navegação, desde que a densidade volumétrica seja igual ou inferior a 1,2ton/m3 (Figura 2). 
Desse modo, desde a década de 70, sondas radioativas têm sido operadas nos canais do porto 
de Rotterdam, conjuntamente com sondagens ecobatimétricas, permitindo a confecção de 
cartas náuticas contendo as batimétricas para a densidade de 1,2ton/m3. Elas são usadas para a 
navegação (adição da camada de lama fluida à folga sobre a quilha “keel clearance”) e para 
melhorar a eficiência de dragagem (posicionar o tubo de sucção da draga abaixo da camada de 
lama fluida, quando se draga, succionando material mais denso). 

 

 
Figura 2.  Esquema da folga sob a quilha “keel clearance”. Fonte: Caillot et al [14] 

 
Entre 1983 e 1994, uma sonda de transmissão (Figura 1a) foi utilizada no Brasil, no canal 

de acesso ao Porto da Alumar, MA, e em sua bacia de evolução e berço de atracação (Figura 
6), e também na cisterna de uma draga autotransportadora, com bons resultados técnicos e 
econômicos [21, 23]. Este último uso permite avaliar a eficiência de carregamento de uma 
prática particular de dragagem (Figura 3). Nesta figura são mostradas curvas de carregamento 
da draga, de acordo com a porcentagem de areia dragada (relativas à quantidade total de areia, 
silte e argila). Para um determinado tempo de viagem e despejo do material dragado (mesma 
região dragada e mesmo local de despejo), e para cada curva de carregamento, corresponde 
um tempo ótimo de dragagem com desborde (“overflow”) (t3 - t2), de modo a se obter o 

tempo ótimo do ciclo de dragagem (tangente à curva específica de carregamento). Estudos de 
sedimento em suspensão marcando a carga total de dragas autotransportadoras ou de batelões 
(ver casos estudo no Capítulo 3) podem promover a otimização de locais de despejo com a 
conseqüente redução do tempo de viagem e despejo do material dragado, diminuindo, ainda 
mais, o ciclo e aumentando a eficiência de dragagem (Figura 3). 
 



 
Figura 3.  Ciclo de dragagem para uma draga autotransportadora. Fonte: De Heer [15] 
 
3. CASOS ESTUDO 

3.1. Baía de Santos, Santos, SP [2, 4] 

A forma da Baía de Santos, no Estado de São Paulo, situada a cerca de 60km de distância 
da cidade de São Paulo, é aproximadamente quadrangular, limitada a E e W por duas pontas 
rochosas, Ponta Grossa e Ponta de Itaipu (Figura 4), com uma área de cerca de 36km2. Dois 
estuários, o de Santos a E, e o de São Vicente a W, deságuam na baía, sendo maior a 
contribuição do estuário de Santos ao fluxo total na baía. O porto de Santos é um dos mais 
importantes do Brasil. 

Profundidades adequadas são mantidas no porto e no canal de acesso através de dragagem 
de manutenção permanente. Devido à importância do Porto de Santos, diversos estudos 
sedimentológicos foram realizados na Baía de Santos e arredores, de 1973 a 1985, 
empregando uma combinação de medições hidráulicas, modelos reduzidos de fundo móvel e 
estudos quantitativos do transporte de sedimentos utilizando traçadores radioativos. O 
sedimento de fundo na baía se distribui na faixa entre areia fina e argila (Figura 5). O material 
dragado no porto é, sobretudo, silte e argila, incluindo também areia fina no canal de acesso. 

Estudos efetuados em 1973/74 [1] tiveram o objetivo de tentar reduzir a distância da região 
de dragagem ao local de despejo. No primeiro estudo, marcando-se a carga total de batelões 

(600m3 de capacidade) com 198Au, foi determinado que a área de despejo utilizada, próxima 
à Ponta de Itaipú, a W, era inadequada, pois o material retornava pela ação da circulação 
hidrodinâmica, ao sistema baía-estuário (Figura 4). Um novo local de despejo foi escolhido, 
próximo à Ilha da Moela, fora da baía e a E da mesma. Sua utilização, implementada 
imediatamente depois dos estudos, resultou em sensível redução dos custos de dragagem. 



 
Figura 4.  Mapa de situação, baía e estuário de Santos. Fonte: Aun & Bandeira [4] 

 
Em 1985, outro local de despejo, também a E da entrada da baía, próximo à Ponta da 

Munduba foi definido (Figura 4), com o objetivo de reduzir, ainda mais, a distância de 

transporte [11]. Novamente, a técnica utilizada foi a marcação, com 198Au, do material 
dragado transportado por batelões. O novo local tem sido usado desde 1986. 

Medições hidráulicas e experimentos com traçadores efetuados em 1980/81 [5], utilizando 

vidro moído marcado com 192Ir, foram efetuados para estudar o comportamento da areia fina 
de fundo que é encontrada em algumas regiões da baía, tendo em vista utilizar os resultados 
em modelos físicos de fundo móvel. Seis injeçõesforam efetuadas em diferentes regiões da 
Baía de Santos, três no inverno de 1980 e três no verão de 1981 (Figura 5). Antes das injeções 
serem efetuadas no verão, o fundo foi investigado de modo a detetar atividade remanescente 
das nuvens dos experimentos do inverno anterior. Foi ainda possível encontrar atividades 
maiores que duas vezes a atividade natural do fundo (“background”), nas regiões interiores às 
linhas pontilhadas, tendo origem em PI1 INVERNO e PI3 INVERNO. Desse modo, as 

injeções de traçadores no verão, foram efetuadas fora dessas regiões. 



 
Figura 5.  Baía de Santos: Pontos de injeção de traçador (PI). Nuvens próximo dos PI 

são relacionadas à última detecção realizada. Fonte: Aun & Bandeira [4] 
 

Tanto em regime de verão quanto de inverno, o sedimento de fundo tem movimento 
resultante em direção à praia, sendo mais intenso em condições de inverno. A taxa de 
transporte foi quantificada em ambos os regimes (Tabela 1). Os mais importantes agentes 
hidrodinâmicos responsáveis por este movimento são as ondas, associadas às correntes de 
maré no interior da baía, sendo que a direção de movimento é compatível com a direção 
principal de incidência das ondas. 

Foi também determinado que, quando o sedimento em movimento atinge a profundidade 
de 7m tende a infletir para a entrada do estuário de Santos. Isto é indicado pelos dois 
conjuntos de linhas pontilhadas (tendo origem na injeção efetuada em 03/08/80 em PI1 

INVERNO), obtidos nas detecções de 07/02/81 e 08/04/81 (Figura 5). É também possível 

observar, o movimento do sedimento de fundo em direção à costa e também um pequeno 
deslocamento em direção à W, da porção mais a W das linhas pontilhadas, a partir das 
sucessivas posições dessas linhas. 

O padrão de circulação de correntes no interior da baía, sobretudo influenciado pela maré, 
foi determinado por intensivas medições de campo em três níveis (1,0m abaixo da superfície, 
meia profundidade e 1,0m acima do fundo) empregando correntômetros e correntógrafos [28]. 
Elas demonstraram que, para a parte E da baía, onde foram feitas as injeções PI2 INVERNO e 

PI2 VERÃO, as correntes se dirigem sempre para o N, escoando para o interior da baía, nos 

três níveis de medição e em fases de enchente ou vazante. Isto se deve a uma circulação anti-
horária no interior da baía, durante a fase de vazante. 
 



Tabela 1.  Principais resultados obtidos com os estudos do transporte de areia no fundo, 
na Baía de Santos, sendo esta simulada com vidro moído marcado com 192Ir 

Pontos de 
injeção 

(Figura 5) 

Intervalo de 
tempo 

considerado 

Profundidade 
relativa ao zero 
hidrográfico(m) 

Taxa de 
transporte do 
sedimento de 

fundo 
(kg/m/day) 

Azimute do eixo 
da nuvem de 
transporte do 
sedimento de 

fundo 
PI1 INVERNO 03/08/80 a  

22/09/80 7,9 270 342° 

PI2 INVERNO 08/08/80 a  
18/09/80 12,3 350 335° 

PI3 INVERNO 06/08/80 a  
19/09/80 10,0 200 14° 

PI1 VERÃO 09/02/81 a  
08/04/81 7,6 10 350° 

PI1 VERÃO 08/04/81 a  
20/06/81 7,6 20 350° 

PI2 VERÃO 21/02/81 a  
07/04/81 10,9 40 339° 

PI2 VERÃO 07/04/81 a  
19/06/81 10,9 40 339° 

PI3 VERÃO 19/02/81 a  
02/04/81 9,3 10 349° 

 
Como conseqüência, apesar das profundidades relativamente maiores que as das outras 

regiões, a taxa de transporte de sedimento de fundo para a região E é também maior, tanto em 
regme de inverno quanto em regime de verão (Tabela 1). Esta pode ter sido a razão de não se 
ter encontrado atividade residual na região da injeção de traçador PI2 INVERNO, antes da 

injeção efetuada em época de verão. 
A partir dos resultados obtidos nesse Caso-Estudo é possível avaliar quão poderosos os 

traçadores radioativos podem ser nas respostas a questões sobre o movimento de sedimento de 
fundo e em suspensão, desde que se disponha de um bom conhecimento das condições 
hidrodinâmicas do local em estudo. 

 
3.2. Porto da Alumar, São Luis, MA [2, 4, 17, 18, 22, 23] 

O Porto da Alumar (Figura 6) foi construido para servir uma enorme fábrica de alumínio 
instalada próximo à São Luis, MA. O canal de acesso no Estreito dos Coqueiros, ligando o 
terminal portuário à Baía de São Marcos, a bacia de evolução e o berço de atracação foram 
dragados em uma região entre duas ilhas: Taua Mirim e São Luis. As correntes na região são 
principalmente influenciadas pela maré e podem alcançar valores acima de 2,0m/s durante 
maré de sizígia, a qual é semi-diurna com amplitudes de cerca de 7,0m em sizígia. O 
sedimento constituinte do fundo na Baía de São Marcos é sobretudo areia. 

Devido à alta concentração natural de sedimento em suspensão (cerca de 600mg/L), 
constituido sobretudo de silte e argila, uma forte sedimentação ocorre nas regiões 
artificialmente alargadas e aprofundadas pela dragagem de estabelecimento (“capital 
dredging”) do porto. Desse modo, o sedimento fino é o principal material da dragagem de 
manutenção, exceto quando certas partes do canal de acesso, próximas à Baía de São Marcos 



são dragadas. Profundidades naturais são mantidas nessa baía devido às altas intensidades de 
corrente de maré, sendo a baía a região de despejo natural do material dragado. 

 

 
Figura 6.  Mapa de situação, Porto da Alumar. Fonte: Aun & Bandeira [4] 



Tendo em vista otimizar os trabalhos de dragagem, foram realizados vários estudos 
empregando técnicas nucleares juntamente com medições hidráulicas. A marcação da carga 
total de sedimento fino transportado na cisterna de dragas auto-transportadoras mostrou que as 
condições de dispersão do material dragado e despejado na Baía de São Marcos foram muito 
favoráveis [17]. Muito pouco do material fino descarregado pela draga e que atingiu o fundo, 
devido ao momentum vertical descendente associado à maior densidade do material da 
cisterna, permaneceu nele, tendo sido ressuspendido pelas altas correntes existentes na baía. 
Além disso, a concentração do sedimento descarregado que continuou em suspensão logo 
alcançou o nível de concentração natural presente na baía. Em conseqüência, o local de 
despejo escolhido pôde ser mudado para uma área mais próxima da entrada do Estreito dos 
Coqueiros, tendo-se o cuidado de evitar o despejo logo antes ou depois da inversão da maré, 
ocasião em que as correntes são relativamente fracas. 

Outros estudos foram realizados na região portuária [18] na tentativa de se implantar uma 
espécie de dragagem de agitação nessa área, onde é acentuada a deposição de sedimento fino. 
Nesse caso, o comportamento do despejo de dragagem depende da posição do local de 
despejo e da fase da maré. Durante a maré enchente o material em suspensão é transportado 
ou para o trecho do Estreito dos Coqueiros ao S do porto ou para o Rio dos Cachorros, o qual 
desagua na região do porto (Figura 6), e a maior parte do mesmo se deposita no fundo. 
Quando o despejo é realizado durante a maré vazante, a posição do local de descarga faz 
grande diferença. Experimentos foram realizados próximo às extremidades W e E do terminal 
portuário. As trajetorias do sedimento foram muito diferentes em ambos os casos, mas o 
material tendeu a mover-se para locais de deposição preferencial. 

Quando a descarga foi feita através da tubulação de uma draga hidráulica de sucção e 
recalque que operava próximo ao berço de atracação, uma considerável parte o material 
despejado atingiu diretamente o fundo devido à influência do momentum vertical descendente 
e da boiância negativa da mistura semifluida do jato. Sendo a descarga efetuada 
paralelamente e logo abaixo da superfície da água, o sedimento permaneceu em suspensão 
por um longo tempo (figuras 7 e 8). Desde que a fase da maré é de extrema importância para 
o comportamento do material dragado que permanece em suspensão após o despejo, muito 
pode ser ganho em termos de redução da sedimentação na área do berço de atracação e na 
bacia de evolução, combinando o regime de despejo à fase da maré. 

Seis injeções de sedimento fino em suspensão marcado com 198Au foram efetuadas em 
diferentes pontos no Estreito dos Coqueiros e na bacia de evolução do porto (Figura 9). O 
material marcado foi descarregado dentro do jato de uma draga hidráulica de sucção e 
recalque (injeções 3 e 4) ou diretamente na água, paralelamente e logo abaixo da superfície 
da água (injeções 1, 2, 5 e 6). Devido às pequenas profundidades em alguns locais da região 
estudada, dois detetores de cintilação foram instalados a 1m abaixo da superfície da água, em 
uma haste rígida fixada em uma embarcação de detecção. Foi possível, dessa maneira, 
calcular a velocidade de advecção u, os coeficientes de dispersão longitudinal DL e 
transversal DT , a diluição e a taxa de sedimentação SR, o tempo necessário para a 
sedimentação da metade do material em suspensão T1/2,e L1/2 = u.T1/2, para as nuvens de 
todos os experimentos. A Tabela 2 apresenta os resultados de alguns desses parâmetros, onde 
os valores dos coeficientes de dispersão foram calculados para o instante T1/2. 



 
Figura 7.  Esquema do dispositivo para a injeção do traçador no jato da draga. 

Fonte: Moreira & Bandeira [18] 
 

 
Figura 8.  Comportamento do sedimento fino despejado na fase de maré vazante. 

Fonte: Moreira & Bandeira [18] 



 
Figura 9.  Pontos de injeção do sedimento em suspensão marcado com 198Au. 

Fonte: Moreira & Bandeira [18] 

 
 



Tabela 2. Principais resultados dos estudos do transporte de sedimento em suspensão, no 
Porto da Alumar, empregando lama marcada com 198Au 

 
Número 
   da 
Injeção 

 
Sonda 

Amplitude 
da maré 

(m) 
e fase 

Velocidade 
média de 
advecção 

(m/s) 

Dispersão 
longitudina
l DL (m2/s) 

Dispersão 
transversal 
DT (m2/s) 

Taxa de 
sedimenta- 

ção SR 

(g/ton/s) 

 
L1/2  
(m) 

1 1 
2 

6,6 
vaz. 

0,75 2,15 
2,76 

0,23 
0,18 

431 
361 

896 
1069 

2 1 
2 

5,8 
ench./vaz. 

0,22-0,63 0,88 0,28 
0,30 

532 
306 

290 
449 

3 1 
2 

3,9 
ench. 

0,32 0,19 
0,10 

0,11 
0,10 

2289 
2257 

94 
95 

4 1 3,2 
ench. 

0.38 3,27  233 1123 

5 1 
2 

3,4 
vaz. 

0,55 1,10 
2,89 

1,12 
3,43 

449 
371 

794 
961 

6 1 5,4 
vaz./ench. 

0,08-0,28  0,53 917 68 

 
Pode ser inferido da Tabela 2 e da Figura 9 que as taxas de sedimentação mais altas 

correspondem às injeções (3 e 6) sendo realizadas em situação de maré vazante, na região 
abrigada da bacia de evolução, relativamente ao escoamento de vazante vindo do trecho S do 
Estreito dos Coqueiros. Para esta situação, nesta região, há a composição dos fluxos de 
vazante vindo do Rio dos Cachorros e do trecho S do Estreito dos Coqueiros, produzindo um 
giro da nuvem de um movimento E-W para S-N, em uma espécie de vórtice, facilitando a 
sedimentação. Além disso, a terceira injeção, que produziu a maior taxa de sedimentação 
(Tabela 2), foi feita no interior do jato da draga de sucção e recalque operando no berço de 
atracação. 

Medições de corrente efetuadas durante a estação chuvosa [22] mostraram a presença de 
um ponto de deslocamento residual praticamente nulo (“null-drift point”) na camada inferior 
da água, nas vizinhanças do porto, em marés de sizígia, o que intensifica enormemente a 
sedimentação. Isto é improvável de ocorrer durante a estação de seca, pois a contribuição de 
água doce ao sistema é muito baixa nessa época. 

Medições de densidade in situ, usando uma sonda nuclear de transmissão desenvolvida no 
Brasil (Figura 1a), permitiu avaliar a espessura da lama fluida até a densidade volumétrica de 
1,3ton/m3. As variações nessa espessura claramente mostraram uma sedimentação 
preferencial na bacia de evolução e uma tendência ainda maior de deposição no berço de 
atracação, na metade da distância entre seu centro e a extremidade E. Essas medições foram 
efetuadas, com uma freqüência mensal, de 1983 a 1994, para controlar a svariações de 
profundidade e otimizar as operações de dragagem no Porto da Alumar [21, 23]. 

 
3.2. Represa da Pampulha, Belo Horizonte, MG [10] 

A Represa da Pampulha, em Belo Horizonte, encontra-se em acelerado processo de 
diminuição de seu volume de reservação e da superfície de água, em virtude de um 
assoreamento da ordem de 400.000m3/ano, causado sobretudo por sedimento fino [10]. Como 
o reservatório é localizado em uma área urbana, não há lugar adequado para despejar o 
material dragado em terra, em uma base permanente. Desse modo, uma interessante 
possibilidade avaliada foi a da transposição dos sedimentos finos, para os cursos d’água a 



jusante da barragem, utilizando uma draga hidráulica de sucção e recalque, em um processo 
conhecido como dragagem de longa distância (DLD). Este seria o caminho natural dos 
sedimentos na ausência da barragem, e será seu caminho natural no caso do assoreamento 
completo da represa. Este problema foi a principal motivação para efetuar os estudos 
pioneiros de marcação do sedimento fino com 99mTc [6, 7, 8, 9 e 10]. 

Experimentos de campo, com injeções simultâneas e instantâneas de sedimento fino e água 
marcados, respectivamente, com 99mTc e Rodamina WT, foram efetuados, em ocasião de seca, 
para medir a capacidade de hidrotransporte de um trecho de 25km, desde o Ribeirão 
Pampulha até o  Rio das Velhas, inclusive (Figura 10). 
 

 
Figura 10.  Mapa de situação da região de estudo. Bacia Hidrográfica da Pampulha e 

Rio das Velhas. Fonte: Bandeira [10] 
 

Um recente modelo matemático foi calibrado com os dados de campo e aplicado em 
ocasião de seca, época da menor capacidade de hidrotransporte do escoamento e, portanto, a 
mais crítica sob o ponto de vista de impactos ambientais físicos: concentração natural 
geralmente mais baixa e maior chance de sedimentação. Através de técnicas matemáticas de 
convolução, o despejo continuado de sedimento, utilizando uma draga hidráulica de sucção e 
recalque, foi simulado (Figura 11), calculando os impactos ambientais quanto ao aumento de 
concentração de sedimento devido ao despejo e seu decréscimo pela subsequente diluição, 
assim como a possibilidade de sedimentação. 



Através da medição de parâmetros físico-químicos da água, foi avaliada a possibilidade de 
dessorção dos metais adsorvidos ao sedimento a ser dragado. Concluiu-se que, quanto aos 
aspectos pesquisados, não há impedimento para o despejo nos cursos d’água a jusante, do 
material fino dragado na Represa da Pampulha. 
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Figura 11.  Variação da concentração a jusante da barragem da Pampulha, em 

função do despejo de dragagem em D1 (Fig. 10) durante 9 horas. Fonte: Bandeira [10] 
 

4. CONCLUSÕES 

O uso de traçadores artificiais e sondas nucleares contribuem para a otimização dos 
trabalhos de dragagem e possibilitam a avaliação de locais de despejo e também dos impactos 
ambientais físicos decorrentes desse despejo. Além disso, traçadores artificiais permitem a 
calibração de modelos matemáticos para diferentes aspectos do movimento dos sedimentos. 

As sondas nucleares para medição da densidade volumétrica da mistura (água e sedimento) 
podem ser utilizadas em diversas aplicações, tais como: 
1. Em reservatórios, permitindo a melhoria do cálculo do balanço sedimentológico do 

sistema bacia hidrográfica-reservatório; 
2. Em canais de acesso, bacias de evolução e berços de atracação em portos, permitindo a 

adição da camada de lama fluida, até a densidade volumétrica de 1,2ton/m3, à folga sob a 
quilha dos navios, reduzindo a quantidade de sedimento a ser dragado; 

3. O conhecimento do perfil vertical de densidade em locais com presença de lama fluida 
pode ser utilizado para orientar um posicionamento mais eficiente do tubo de sucção ou de 
outros dispositivos de retirada de material pelas dragas, melhorando a eficiência do 
processo; 

4. Na cisterna de dragas autotransportadoras, possibilitando a correta avaliação da eficiência 
de carregamento de uma prática particular de dragagem. 

Espera-se que o 99mTc, amplamente utilizado em Medicina Nuclear possa também ser 
aplicado para estudos em ambientes continentais, estuarinos e costeiros, como aqueles 
mencionados no Capítulo 3. Isto se deve a sua nova utilização para marcar sedimento fino 



[10] e suas vantagens em relação ao uso do 198Au, como abordado nos itens 1.1 e 1.1.1. Além 
disso, a concentração da atividade de 99mTc (Bq/mL de água) em aplicações em meio hídrico é 
da ordem de 10-7 das concentrações utilizadas em aplicações médicas (Bq/mL de sangue). A 
razão é que, para aplicações médicas, o detetor é colocado fora do paciente enquanto que para 
usos ambientais o detetor é colocado dentro da água, em uma “Geometria 4π”, é isto resulta 
em um enorme ganho em termos de eficiência de contagem. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. AUN, P. E.; BANDEIRA, J. V. Relatório final sobre a viabilidade de novas áreas para 

despejo do material dragado na região de Santos. CBTN/IPR, Belo Horizonte, Brasil, 
Agosto 1974, Vol. I & II CBTN/IPR (1974). 

2. AUN, P. E. et al. Selection of spoil disposal areas in Brazilian harbours with the aid of 
tracer techniques. In: Proc. 3rd International. Conference on Coastal & Port Engineering 
in Developing Countries - COPEDEC III, Mombasa, Kenya, 16-20 September 1991, 
COPEDEC, Vol. II, pp 950-962 (1991). 

3. AUN, P. E.; MENDES, V. L. Traçadores radioativos no estudo do movimento de 
sedimentos. Curso Regional de Treinamento no uso de técnicas isotópicas em estudos 
ambientais da hidrosfera e da atmosfera. Piracicaba e Belo Horizonte, Brasil. IAEA 
(1992). 

4. AUN, P. E.; BANDEIRA, J. V. The role of nuclear techniques in sedimentological studies 
and some applications in Latin America. In: Use of Nuclear Techniques in Studying Soil 
Erosion and Siltation, Vienna, 26-29 April 1993, IAEA-TECDOC-828, pp. 29-97 (1995). 

5. BANDEIRA J. V. et al. Estudo do comportamento dos sedimentos de fundo na Baía de 
Santos entre Junho/80 e Junho/81. NUCLEBRAS/CDTN, Belo Horizonte, Brasil, Rel. 
DERL.PD-042/81, (1981). 

6. BANDEIRA, J. V. et al. The use of 99mTc as an adsorbable tracer for studying the 
dynamics of fine sediments in suspension. In: International Symposium on Isotope 
Techniques in Water Resources Development and Management, Vienna, 10-14 May 1999, 
Proceedings…1 CD-rom. 

7. BANDEIRA, J. V. et al. O uso do 99mTc como um traçador adsorvível para o estudo da 
dinâmica  de sedimentos finos em suspensão. In: Simpósio Brasileiro de Recursos 
Hídricos, 13, Belo Horizonte, 1999, Anais...São Paulo: ABRH, 1999. 1 CD-rom. 

8. BANDEIRA, J. V. The Use of the 99mTc as an Adsorbable Tracer for Studying the 
Dynamics of Fine Sediments. Final Report. Belo Horizonte: [s.n.], 2001. (IAEA Research 
Contract BRA-10891). 

9. BANDEIRA, J. V. et al. Development of a technique for using 99mTc as an adsorbable 
tracer for hydrodynamic studies of fine sediments in suspension. Journal of Applied 
Radiation and Isotopes, Volume 57, pp.85-92 (2002). 

10. BANDEIRA, J. V. Desenvolvimento de Técnicas Nucleares e Correlatas para Estudos em 
Hidrologia Urbana - Aplicações na Bacia Hidrográfica da Pampulha e no Rio das 
Velhas, MG. Belo Horizonte, 2004. Tese de Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. 

11. BOMTEMPO V. L. et al. Estudos hidráulicos e sedimentológicos para a determinação de 
novas áreas para despejo de material dragado na baía e no porto de Santos em Junho e 
Julho, 1985. NUCLEBRAS/CDTN, Belo Horizonte, Brazil, Rel. DERL.PD-001/86 
(1986). 



12. BOUGAULT, H. Étude de la sorption de quelques radioéléments artificiels par les 
sédiments pélitiques en vue de son application au marquage radioactif de ces matériaux. 
Thèse (Doctorat) - Faculté des Sciences , l´Université de Paris, France, 1970. 

13. CAILLOT, A. et al. Étude au laboratoire et in situ du comportement hydrodinamique des 
fines particules en suspension, à l'aide de traceurs radioactifs, Technical Co-operation 
Project BRA/8/018, Belo Horizonte, Brasil 1978. IAEA (1978). 

14. CAILLOT, A. et al. A new nuclear gauge to measure high turbidities in muddy areas. In: 
Proc. 19th Int. Conf. on Coastal Engineering, Houston, USA 1984. ASCE (1984) 

15. DE HEER, R. Lecture notes on dredging. International Course in Hydraulic Engineering, 
Branch: Port, Coastal and Offshore Engineering, IHE, Delft, The Netherlands (1985/86). 

16. MEYER, G. et al. Use of nuclear density gauges for studying and measuring silt deposit 
formation and concentration in the laboratory and in situ. In: Proceedings Symposium on 
Use of Isotopes in Hydrology, Vienna 1983. IAEA, pp. 741-752 (1984). 

17. MOREIRA, R. M.; BANDEIRA, J. V. Estudo do despejo do material da dragagem de 
manutenção do Porto da Alumar na Baía de São Marcos, Maranhão. 
NUCLEBRAS/CDTN, Belo Horizonte, Brasil, Rel. DERL.PD-009/84, (1984). 

18. MOREIRA, R. M.; BANDEIRA, J. V. Estudo do despejo do material da dragagem de 
manutenção do Porto da Alumar no Estreito dos Coqueiros, Maranhão. 
NUCLEBRAS/CDTN, Belo Horizonte, Brasil. Rel. DERL.PD-019/84 (1984). 

19. PLATA, A. MOSER, A. Guide to the Safe Handling of Radioisotopes in Hydrology, 
Reproduced by the IAEA,Vienna, Austria, (1990). 

20. RADIOLOGICAL HEALTH HANDBOOK, U.S. Department of Health, Education and 
Welfare – Public Health Service. Washington D.C., USA: USGPO (1960) 

21. SALIM, L. H. et al. Relatório da primeira pesquisa do fundo na bacia de evolução e no 
canal de acesso ao Porto da Alumar - São Luis, Maranhão. Rel. NUCLEBRAS/CDTN 
DERL.PD-016/83, Belo Horizonte, Brasil (1983). 

22. SALIM L. H. Medições hidráulicas e sedimentológicas no Estreito dos Coqueiros e Rio 
dos Cachorros, nas vizinhanças do Porto da Alumar. NUCLEBRAS/CDTN, Belo 
Horizonte, Brasil. Rel. DERL.PD-022/84 (1984). 

23. SALIM L. H. et al. Pesquisa do fundo na bacia de evolução e no canal de acesso ao 
Porto da Alumar - São Luis, Maranhão . Relatórios Técnicos da 
NUCLEBRÁS/CDTN/DERL.PD e CDTN/CNEN para ALUMAR, entre 1983 e 1994. 
Belo Horizonte, MG. 

24. SANDLER, M. P. et al. Diagnostic Nuclear Medicine. 3 ed. Williams & Wilkins, 
Baltimore, USA (1996). v.1 

25. SAUZAY, G. Méthode du Bilan des Taux de Comptages d'Indicateurs Radioactifs pour la 
Détermination du Débit de Charriage des Lits Sableux, Thèse d'Ingénieur Docteur, 
Faculté des Sciences de Toulouse, CEA R. 3431 (1967). 

26. SAUZAY, G. COURTOIS, G. La quantité de sédiment a être déposée dans un expériment 
avec traceur radioactif en sédimentologie dynamique, CEA Rapport S.A.R. S 68-8, Saclay, 
France (1968). 

27. SEKINE, T. et al., Complexation of technetium with humic acid. Radiochimica Acta 63, 
pp. 87-90 (1993). 

28. SONDOTECNICA. Comportamento hidráulico e sedimentológico do estuário de Santos. 
Relatório Técnico para o Ministério dos Transportes - Empresa de Portos do Brasil- 
PORTOBRAS Instituto de Pesquisas Hidroviarias INPH, Rio de Janeiro, Brasil, (1977). 

29. TOLA, F. The use of radioactive tracers in Dynamic Sedimentology. In: Regional Seminar 
on the Use of Isotope Techniques in Water Resources Development, Athens, Greece 1981, 
IAEA, Vienna (1981). 


