
12. Aplicação de radioisótopos naturais ao meio ambiente 
 

INCT-TMCOcean participa do INAC20099 (International Nuclear 
Atlantic Conference), no Rio de Janeiro de 27 de Setembro a 2 de Outubro. A 
participação ocorreu pela apresentação de trabalhos e na mesa redonda 
“Aplicações de Radioisótopos ao Meio Ambiente, com palestras dos Profs. 
Jose Marcos Godoy (PUC-RJ/IRD) e Luiz Drude de Lacerda (UFC). A mesa 
redonda foi composta pelos Profs. Drs. Tor Bjornstad, da Universidade de Oslo; 
os membros do INCT-TMCOcean Luiz Drude de Lacerda (UFC) e Jose Marcus 
Godoy (PUC-RJ/IRD); Paulo E. Artaxo Neto, de Universidade de São Paulo e 
François Bréchignac, Institut de Radioprotection et Securite Nucleaire, França, 
respectivamente da direita para a esquerda na Figura 1.  
 

 
 
Jose Marcus Godoy proferiu palestra sobre a contaminação marinha por 

radioisótopos. 
 
 

Luiz Drude de Lacerda discutiu possíveis aplicações complexas de 
radioisótopos naturais para melhorar nosso entendimento sobre os processos 
ocorrentes no continuum continente-oceano. Três diferentes vertentes foram 
abordadas. 1. Ciclagem de elementos com fontes múltiplas em estuários e na 
plataforma continental; particularmente no estudo e quantificação da 
contribuição relativa de diferentes fontes de elementos na interface ar-água e 
na importância relativa de diferentes espécies químicas destes elementos nas 
diferences fontes. 2. Propriedades de mistura aplicadas a compartimentos não-
convencionais, principalmente o estudo do impacto de plumas fluviais sazonais 



na mistura e transporte de sedimentos na plataforma continental e 
consequentemente como proxies de mudanças climáticas globais. 3. Mudanças 
e transformações da matéria orgânica ao longo do transporte pelo continuo 
continente-oceano.   

José Marcos Godoy discutiu a presença de radionuclídeos como 
contaminantes do meio marinho. Foram debatidos temos como a emissão de 
radionuclídeos na produção de fertilizantes fosfatados, na exploração e 
produção offshore de petróleo e gás natural, reatores nucleares e plantas de 
reprocessamento de combustível nuclear. Também discutiu aspectos da ainda 
permanente presença de radionuclídeos originados em testes nucleares 
realizados nos oceanos em décadas passadas.  

A íntegra das duas apresentações e seus respectivos resumos estão 
disponíveis na caixa Participação em Eventos.   
 


