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A  radiação  ionizante,  provoca  transformações  na  matéria  que

encontram aplicação  em  diversos  sectores  industriais,  tais  como a

Indústria Farmacêutica e a de Dispositivos médicos,  (higienização e

esterilização de produtos), ou a Indústria de cabos (transformação de

materiais poliméricos), entre outros.

Novas  perspectivas  de  aplicação  na área do ambiente  estão  a ser

desenvolvidas pelo grupo de  Tecnologias de Radiação:  processos e

produtos do ITN. 

Os resultados obtidos até ao momento apontam para mais valias nos

aspectos  técnico  e  económico,  nomeadamente  o  aumento  da

acessibilidade de nutrientes para o tratamento por biodegradação e a

higienização das águas residuais [1].  Dado a diversidade dos efeitos

produzidos pela radiação gama estão a ser utilizadas várias técnicas

para caracterizar o impacto da radiação e a dinâmica das espécies

iónicas antes e após tratamento.

Neste trabalho foi estudado o impacto da radiação ionizante (60Co) na

lama de afluentes provenientes  de uma  indústria de transformação

de carne e utilizou-se a  análise  cromatográfica por troca iónica (CI)

para  caracterizar  a  fracção  extraível  (solúvel)  destas  lamas.  Essa

fracção  é  passível  de  mais  fácil  assimilação  pelos  organismos



procariotas e  pelas plantas e,  consequentemente, apresenta  poten-

cialidades como substrato biodegradável e fertilizante agrícola. 

Os  aniões  (F-,  Cl-,  NO3
-,  PO4

3-,  SO4
2-)  e catiões  (Na+,  K+,  Mg2+,  Ca2+,

NH4
+)  foram identificados por CI  e quantificados  num cromatógrafo

(Dionex  DX500)  com  colunas  aniónica:  AS4A  e  catiónica:  CS12A,

tendo  as  condições  experimentais  sido  previamente  optimizadas.

Estudou-se  a  influência  da  dose  de  radiação   nas  concentrações

destes  iões,  tendo  cada  experiência  sido  realizada  em  duplicado,

perfazendo um total de 16 amostras. 

A análise de variância dos resultados detectou efeitos significativos

do impacto  da radiação gama a 7 kG e conclui-se que  a radiação

gama  conduz  a  acréscimos  significativos  nos  teores  de  fosfato

potencialmente  assimilável  pelos  organismos  procaritas  e  pelas

plantas.

Estes resultados estão a ser correlacionados com aqueles obtidos na

área microbiológica e vegetal  nomeadamente  quanto  à  cinética de

crescimento bacteriano e de plantas.

Os resultados confirmam que a CI pode dar um contributo importante

em estudos multidisciplinares.
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