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No segundo semestre de 1966,a Faculdade Dom Bosco de Fi
losofia,Ciências e Letras dava acesso ao vestibular de seu primei
ro e pioneiro Curso de Ciências Físicas e Biológicas. Alguns alu
nos regulares.dos cursos de letras ou filosofia,naquele mês de ju
lho, já tao distante,optaram e adentraram pela porta que a Faculda
de Dom Bosco abrira para o universo dos conhecimentos científicos 
modernos. Hoje, qual filho amadurecido pelo fluir do tempo, retor
no ao regaço de nossa "Alma Mater" para, de certo modo, prestar 
meus exames finais, uma vez que, por circunstâncias da vida.no fi
nal do ano de 1966 transferí-me para a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Ao ser convidado pela Chefe da Coordenadoria de Comuni
cação Social da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CKZN),para 
participar deste encontro,emocionado aceitei a solicitação de ime
diato. Ha quase 12 anos trabalho no Departamento de Reatores da 
CNEN,cuidando de problemas de Segurança Nuclear em geral e especi
ficamente de Proteção Radiológica e Impacto Ambiental relacionados 
com todas as atividades do Ciclo dos Combustíveis Nucleares,desie 
a mineração,processamento dos minérios,produção do "yellow cake", 
conversão do oxido de urânio em hexafluoreto(UF ), enriquecimento 
do urânio,reconversão,fabricação de elementos combustíveis,uso dos 
combustíveis e finalmente com a grave questão dos lixos radiativos. 

Como não me foi proposto um tema especial para discutir 
e apresentar aqui, decidi que a questão das pequenas doses das ra
diações ionizantes seria um assunto adequado e oportuno,porque es
te é um risco mal compreendido por toda parte,todavia inevitável. 
Vamos aqui examin.. como o problema das exposições às radiações é 
tratado por organismos e associações internacionais e quais são 
as recomendações e normas para cálculo dos riscos dos baixos ní
veis de radiação. Por outro lado, queremos mostrar que,como em 
qualquer atividade humana,não existe "risco zero" quando se trata 
de energia nuclear e daremos ênfase especial aos riscos que exis
tem na radiação natural do ambiente. A questão dos riscos da Ener
gia Nuclear é muito polêmica,portanto,uma visão científica corre
ta do problema é indispensável para um debate racional e honesto. 

Palestra proferida em 19/09/88 na Faculdade Dom^Bosco de Filosofia 
Ciências e Letras da Fundação Universitária de são João dei Rey -
FUNREI- São João dei Rey.MG. 

http://vida.no


DOSES DE RADIAÇÃO lONIZANTE DE BAIXOS NÍVEIS: UM RISCO MAL COM

PREENDIDO, TODAVIA INEVITÁVEL 

PARTE I 

1-1) AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS HUMANAS COM MATERIAIS RADIATIVOS 

1-2) A IDADE DA MATÉRIA 

1-3) A NATUREZA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES , 

1-4) RADIAÇÕES IONIZANTES DE BAIXOS NÍVEIS 

4-1) AS BASES DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
4-2) EM QUEM CONFIAR? 
4-3) AVALIANDO OS RISCOS 
4-4) ELIMINANDO OS RISCOS 

PARTE II 

II-l) O ESTUDO DA RADIOATIVIDADE NATURAL DO AMBIENTE 

II-2) SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS NATURAIS 

2-1) URÂNIO 

2.1.1) RÁDIO-226 

2.1.2) TEOR DE RÁDIO-226 EM ROCHAS E SOLO 

2.1.3) TEOR DE RÁDIO-226 NA ÁGUA 

2.1.4) RÁDIO-226 NOS ALIMENTOS 

2.1.5) A EXISTÊNCIA DO RÁDIO-226 NO TECIDO DO CORPO 

HUMANO 

2-2) TÓRIO-232 NO AMBIENTE TERRESTRE 

2.2.1) RÁDIO-228(MESOTÓRIO) 

2.2.2) RADÔNIO-222 E TORÔNIO(RADÔNIO-220) 

2.2.3) CHUMBO-2lO(RÁDIO-D) E POLÔNIO-210 

2.3) POTÁSSIO 

2.4) RUBÍDIO-87 

2.5) TERRAS RARAS 
II-3) RADIATIVIDADE INDUZIDA 
H-4) FONTES NATURAIS DE RADIAÇÃO lONIZANTE EXTERNA 
II-5) RADIAÇÃO DAS GALÁXIAS 



2 

AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS HUMANAS COM MATERIAIS RADIATIVOS 

Muito antes de se descobrir o fenômeno da radiatividade, 
já se faziam experiências com materiais radiativos. As minas da Eu 
ropa Central estiveram sendo exploradas desde a Idade Media em bus 
ca de metais pesados, seu interior era tão radiativo a ponto dos 
mineiros sofrerem de doenças fatais dos pulmões. SÓ neste século 
foi diagnosticado que o mal dos trabalhadores das minas era câncer 
dos pulmões. 

Algumas substâncias radiativas foram usadas até mesmo 
antes de se conhecer sua propriedade.Em 1885,em quase todo o mundo, 
foi comercializada uma camisa de lampião a gás que continha uma ca 
mada de oxido de tório e cério.que intensificava enormemente a lu
minosidade da luz do gás. Oxido de urânio,desde muito tem sido em
pregado para dar uma cor alaranjada muito viva ao esmalte das cera 
micas e para tingir vidros. 

Do princípio deste século,até hoje, em muitos lugares do 
mundo, a radiatividade natural tem sido explorada pelos seus supos_ 
tos benefícios á saúde,como em nossas estações de águas de fontes 
radiativas ou nas praias do Espírito Santo. Não se dispõe de uma 
explicação satisfatória para a origem desse costume bizarro,contu
do, sabe-se que já no tempo do Império Romano as águas minerais das 
estações balneárias eram populares em todo o mundo mediterrâneo. 
Sabe-se,outrossim,que eram muito apreciadas as propriedades laxa-
tivas das águas das fontes ricas em minerais. Até hoje, na Améri
ca do Sul,na América do Norte,Europa e Japão,as estações das águas 
constituem um atrativo turístico. Depois da descoberta do fenômeno 
da radiatividade,as medições da atividade dessas fontes indicaram 
níveis anormais; foram descobertas nas águas grandes concentrações 
de elementos radiativos naturais. Talvez seja por isso que as pes
soas neste século tenham associado a idéia da intrigante proprie
dade radiativa da matéria aos efeitos curativos das fontes de á-
gua. A descoberta,mais tarde, de que a radiação do elemento rádio 
poderia destruir tecidos cancerosos,ajudou a fazer a"moda pegar". 
Imediatamente as estações balneárias do mundo passaram a propagar 
e anunciar suas águas radiativas e ainda hoje,em muitos países,o 
rótulo das garrafas de água mineral trazem o valor da medida da 
radlatlvidade da fonte explorada. Em nossos dias as areias radia
tivas de Guaraparí(ES),as minas da Áustria e EUA com seu ar rico 
em radônio atraem turistas que acreditam que a exposição á radi
atividade natural pode curar artrite«debilidade em geral e inúme
ras outras doenças. 

Entre 1920 e 1940,houve a moda médica de receitar subs
tâncias radiativas,especialmente radônio e rádio. 0 rádio era in
jetado lntravenosamente para supostamente curar inúmeras doenças. 
SÓ que os pacientes em vez de serem curados,adquiriam câncer dos 
ossos mais tarde. Eram igualmente vendidos certos equipamentos 
domésticos para borbulhar radônio(gás) na água de beber em casa 
• receitadas compressas radiativas para tratar de artrite dos pu
nhos e ombros. 0 rádio foi,também, muito usado em tinta luminosa. 
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No início deste século,mostradores de relógio eram pintados com 
tintas que continham rádio,sem nenhum cuidado para proteger os 
trabalhadores.Mui tos dos operários vieram a sofrer de anemia a-
plástica e de sarcoma ostogênico, principalmente aqueles que fi
zeram aplicações de tintas radiativas«antes de 1935,quando ainda 
não havia normas legais de higiene do trabalho nessa área. Esses 
erros absurdos no emprego do rádio foram estudados e contribuíram 
de modo efetivo para se estabelecerem as primeiras normas de pro
teção radiológica. 

A IDADE DA MATÉRIA 

0 fenômeno da radiatividade natural foi descoberto por 
Henri Becquerel em 1896 e comprovado pelos experimentos de Marie 
Sklodowska e seu esposo Pierre Curie que descobriram o elemento 
rádio. 0 resultado dessa descoberta foi uma profunda modificação 
nas perspectivas científicas e tecnológicas da sociedade do sécu-
1 rt Y Y 

Logo ficou claro que a radiativiuade seria uma ferramen
ta muito útil no estudo da estrutura e propriedades da matéria, 
tanto em escala microscópica como macroscópica. 0 fenômeno da ra
diatividade tem sido usado na pesquisa da estrutura atômica do nú
cleo,para determinar a idade da Terra,para medir a taxa de sedimen 
tação no fundo dos oceanos,etc. 

Com a chegada da era atômica,e a utilização da energia 
nuclear,foi necessário serem feitos estudos dos níveis de radiação 
natural para melhor se conhecerem as influências ambientais da ra
diatividade produzida pela indústria atômica. Hoje temos uma nova 
ciência ambiental chamada radioecologia. Somente pelo conhecimento 
das quantidades de radiação natural no ambiente terrestre,aquático 
e atmosférico e o modo como variam, é que os dados monitorados po
dem ser interpretados corretamente,seja na atmosfera,nos oceanos, 
no solo ou no tecido do corpo humano. 

Há pequenas quantidades de radiatividade em todas as sub£ 
tâncias animadas e inanimadas. Além disso,a superfície da Terra 
está continuamente sendo bombardeada por radiações ionizantes ori
ginadas no cosmo,a qual todos os seres vivos estão expostos. Por
tanto, estamos expostos à radiação natural de origem terrestre e 
cósmica. 

Existem cerca de 340 isótopos naturais(no Interior de um 
reator nuclear em funcionamento há mais do que o dobro disto),dos 
quais aproximadamente 70 são radiativos e são encontrados princi
palmente entre os elementos'pesados. Todos os elementos de número 
atômico acima de 80 possuem isótopos radlativos(nuclídeos) e todos 
os isótopos de elementos de número atômico acima de 83 são nuclí-
deos.isto é, radiativos. As abundâncias relativas dos isótopos,a-
tualmente existentes na Terra,são uma função das razoes isotópicas 
produzidas no momento da formação do universo. Um fato muito curi
oso,que se descobriu,é que em qualquer parte da Terra (no ar,na á-
gua,nas rochas),dos planetas ou das galáxias,existe sempre a mesma 
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uniformidade de razão isotopica. Isto levou a se concluir que a 
distribuição isotopica constante é uma propriedade fundamental do 
universo. Assim, por exemplo,temos que a abundância do isótopo de 
número 235 do urânio é de cerca de 0,72# em relação ao urânio-238. 

No momento em que a matéria do universo foi formada,um 
número muito grande de isótopos eram radiativos,entretanto,depois 
de bilhões de anos,os isótopos de meia-vida* mais curta desapa
receram. Os radionuclídeos que ainda permanecem são aqueles cuja 
meia-vida é da ordem da idade do universo. Os isótopos de meia-vi
da inferior a 100 milhões de anos teriam ficado reduzidos a quase 
nada depois de 30 períodos de sua meia-vida,ou seja,depois de uns 
3 bilhões de anos da formação da matéria. Por outro lado,os radio
nuclídeos com meia-vida mais longa do que 10 bilhões de anos per
manecem até hoje praticamente na mesma proporção do dia da criação. 
Os cientistas costumam dividir a radiatividade residual da Terra 
em duas categorias: radionuclídeos primários,cuja meia-vida é tão 
longa que permanecem quase na mesma proporção em que se formaram 
e radionuclídeos secundários,isto é,descendentes dos primários, 
formados pelo decaimento radiativo. 

Veremos mais adiante que a radiatividade natural varia 
dentro de limites estreitos na maioria dos lugares do mundo,entre
tanto,há locais onde surgem níveis elevadíssimos e altas concen
trações de certos minerais nucleares,embora as razões isotópicas 
sejam sempre uniformes. 

A NATUREZA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES 

As radiações ionizantes mais comuns são constituídas de 
raios gama (da natureza dos raios-x),de neutrons,de partículas be
ta e alfa. Nos processos de fissão são emitidos principalmente 
raios gama e neutrons. Enquanto no decaimento natural dos radionu
clídeos há emissão abundante de partículas beta e alfa,e de raios 
gama.Quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa,sofre uma 
transformação,isto é,passa na tabela periódica a ser um outro ele
mento químico. 

As partículas alfa (núcleo de átomo de hélio) são muito 
pouco penetrantes,podem ser paradas por uma fina folha de papel, 
apesar de sua alta capacidade ionizante. 0 maior perigo da radi
ação alfa ocorre quando o radionuclídeo emissor alfa é ingerido e 
vai se alojar nas vias respiratórias,nos intestinos ou é absorvido 
e se estabelece nos ossos ou em outros órgãos. Quando Isto aconte
ce,onde o material radiativo permanece,dá-se uma poderosa ioniza-

* Meia-vida é o tempo que uma certa quantidade de material radia
tivo demora para perder a metade de sua atividade,isto é, para 
a metade de seus átomos decaírem. 
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cão localizada.Dizemos,então,que a radiação alfa tem grande peso 
na determinação da taxa de dose de radiação interna. 

A radiação de partículas beta, também não é tão penetran 
te,apenas uns dois metros de camada de ar já é suficiente para o-
ferecer blindagem adequada contra as radiações beta. 0 problema da 
radiação beta deve ser dividido em duas partes,porque contribui 
tanto para a dose interna como externa. Quando uma partícula ra
diativa emissora beta deposita-se sobre a pele,provoca . queimadu
ras e, se ingerida,de forma similar à radiação alfa,igualmente 
causa ionização local,se bem que menos intensamente que a radiação 
alfa. 

A radiação gama (fóton) e a radiação de neutrons apresen
tam um problema grave,visto que possuem terrível poder de penetra
ção nos materiais. Uma blindagem de ar razoável contra tais radia
ções deveria ter mais de 3 km de espessura. Por ser ionizante, a 
radiação gama destrói as substâncias componentes das moléculas.0 
mecanismo de destruição dos tecidos pode ser simplificado da se
guinte forma: o poderoso fóton de radiação gama carrega os átomos 
e moléculas(íons) de eletricidade,que se tornam altamente reativos, 
produzindo,assim, íons e liberando elétrons no material;ocorrem,em 
seguida reações químicas na célula,que fica danificada ou morre. 

A radiação de neutrons mata as células,por mecanismos di
ferentes, mas acaba ionizando o material como a radiação gama,além 
de poder provocar fissões e ativar átomos no interior das células 
( pode criar novos radionuclídeos).Um elemento estável ao capturar 
um nêutron,torna-se um radionuclídeo e logo emite uma radiação ga
ma. Portanto,uma radiação de neutron é 10 a 20 vezes mais ionizan
te do que a radiação gama. 

A blindagem contra a radiação gama e de neutrons exige 
paredes grossas de materiais pesados,como aço,chumbo,ouro,e o pró
prio urânio age eficientemente. Os átomos pesados possuem maior 
couraça de elétrons ao redor do núcleo,que freia ou desvia os 
raios gama,enquanto os núcleos pesados tendo maior seção de choque, 
mais facilmente agüentam o impacto ou capturam os neutrons.0 fóton 
ao chocar-se com um elétron do átomo,transfere parte de sua energia 
(efeito Compton) a ele,podendo até arrancá-lo(efeito fotoelétrico) 
da órbita,dependendo de sua energia.Existem.no entanto,raios gama 
tão fortes que, só depois de chegarem perto do núcleo param,ao se 
transformarem em matéria(produção de par),de onde é gerado um elé
tron positivo e outro negativo e um rastro de ionização. 

Na Tabela-1 apresentamos alguns exemplos de blindagem 
contra as radiações e a espessura necessária do material para re
duzir sua intensidade de um certo percentual. 

http://energia.Existem.no
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TABELA:1 

Espessura em metros de alguns materiais necessária para reduzir 
a intensidade da radiação gama e de neutrons de 50% a menos de 1% 

REDUÇÃO 

Aço 

Terra 

água 

Madeira 

Concreto 

100/2 
(50%) 

0,038 

0,19 

0,33 

0,58 

0,152 

100/4 
(25%) 

0,076 

0,38 

r\ í f 

1,17 

0,305 

100/8 
(12%) 

0,152 

0,76 

1 32 

2,34 

0,610 

100/16 
(6,3%) 

0,305 

1,52 

2,64 

4,67 

1,219 

100/32 
(3,1%) 

0,610 

3,05 

5,28 

9,34 

2,438 

100/64 
(1,6%) 

1,219 

6,10 

10,57 

18,69 

4,877 

100/128 
(0,8%) 

2,348 

12,19 

21,13 

37,39 

9,754 
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RADIAÇÕES IONIZANTES DE BAIXOS NÍVEIS 

A radiação ionlzante,quando recebida em quantidade multo 
pequena,é dita "radiação de baixo nível". Diariamente recebemos ra 
diações de baixos níveis do ambiente natural (do solo,dos materi
ais dos edifícios,dos alimentos,etc) e de fontes artificiais (de 
diagnósticos médicos e tratamentos ,de certos equipamentos como de 
aparelhos de televisão,de instalações nucleares,etc.). 

As quantidades relativas de radiação,que a população re
cebe dessas fontes,depende da região geográfica,na média varia de 
1 a 1,5 mSv/a. Ver na Tabela-2 as definições das unidades emprega
das para medir doses de radiação e taxas de exposição. 

0 perigo e risco das grandes doses de radiação já é co
nhecido há muito tempo.Ainda em 1928, um grupo de médicos e físi
cos formaram a Comissão Internacional de Proteção Radiológica,mun
dialmente conhecida pela sua sigla em inglês:ICRP,uma instituição 
que independe de governos, cujos membros são especialistas escolhi 
dos por seus méritos pessoais. 0 principal objetivo da ICRP é re
comendar os limites de doses máximas de radiação ás quais uma pes
soa poderia ser exposta com segurança. A seleção dos componentes 
da ICRP baseia-se no mérito pessoal dos especialistas em radiolo
gia médica,proteção radiológica,genética e em outros campos. A po
sição da ICRP não é de uma autoridade em proteção radiológica,pois 
seu objetivo é apenas fazer recomendações, não obstante,nos últimos 
50 anos essas recomendações têm sido aceitas por praticamente to
das as instituições nacionais e internacionais de proteção radio
lógica. 

A ICRP e outros institutos não governamentais vêm for
mulando regulamentos e normas destinadas a minimizar os perigos 
das radiações,especialmente o câncer(leucemia,inclusive) e os efei
tos genéticos. Nas últimas décadas tem sido dada atenção especial 
à questão da radiação de baixo nível. Sobre este problema há mui
ta discussão entre os cientistas,discordâncias e preocupações. A 
questão é saber quais são os efeitos da radiação de baixo nível 
sobre a saúde humana. Representariam um perigo desproporcionalmen-
te maior do que as radiações recebidas em grandes doses? As normas 
de proteção existentes são adequadas para proteger das radiações 
de baixo nível? Seria a radiação perigosa unicamente por si mesma 
ou haveria outros fatores complicadores do quadro,agindo em siner-
gismo? Nesse caso,qual a potência desses fatores? 

Uma resposta para essas perguntas é muito importante,vis
to que nosso ambiente natural está continuamente sendo irradiado e 
obrigatoriamente estamos expostos às baixas radiações* 

Embora alguns dos efeitos da radiação só apareçam depois 
que um certo valor mínimo de dose é absorvido,todas as estimativas 
dos principais riscos(câncer e defeitos genéticos) da radiação In
dicam basicamente que " quanto maior a dose de radiação,malor o 
risco". Para fins de proteção radiológica foi assumida uma relação 
específica entre dose de radiação e risco,com base em um grande 
número de dados humanos e experimentais. A validade dessas hipóte-
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TABELA:2 

Definição das unidades empregadas na descrição da radiação e de 
doses de radiação 

REM - Mede o efeito biológico da radiação no homem: dose. 
Definição normal: é a quantidade de radiação que causará 
danos ao tecido de nosso corpo equivalente ao dano que 
seria provocado pela absorção de 100 ergs de radiação ga
ma por grama de tecido. 

Nova unidada: Sievert(Sv) & 100 REM = 1 Sv. 

RAD - Mede a energia(em ergs) depositada em cada grama de material. 
Definição normal: é a quantidade de radiação que deposita 
100 ergs de energia por grama de material: taxa de exposição. 

Nova unidade: Gray(Gy) & 100 RAD = 1 Gy 

ROENTGEN - Mede a quantidade de ionizaçao do ar seco causada pe
la radiação. 
Definição normal: é a quantidade de radiação que pro
duzirá uma unidade de carga eletrostática em um cen
tímetro cúbico de ar seco nas condições normais de tem
peratura e pressão. 

CURIE - Mede o número de átomos desintegrados por segundo:atividade. 
Definição normal: é a -quantidade de material radiativo no 
qual 3,7xl010 átomos estão desintegrando em cada segundo. 

Nova unidade: Becquerel(Bq) & 1 Bq = 1 dps(desintegração por se
gundo ). 

1 Ci = 3,7xl010Bq. 

* RAD - é uma abreviação em inglês de "radiation absorbed dose" 

** REM -quando a energia é absorvida por uma pessoa,o RAD precisa 
ser multiplicado por um fator porque cada tipo de radia
ção produz um efeito diferente sobre o organismo; REM si
gnifica, então, "Roentfíen equivalent man",isto é,mede a do
se equivalente a 1 RAD de raio-x. 

*#*MAN-REM - é usado para indicar a dose de uma população. 

MAN-SIEVERT - é a unidade nova para substituir man-rem. 
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ses sobre pequenas doses está sendo posta em dúvida por alguns 
cientistas. 

Entre o limite de dose "zero" e o limite mínimo de dose 
fatal(causa morte em tempo curto),o câncer poderia aparecer em pes
soas que absorvessem radiação. Portanto,quanto mais próxima de ze
ro for a dose,menor será a probabilidade de ocorrer algum «feito 
sobre a saúde,isto é,menor será o risco. 0 Gráfico-1 ilustra essa 
questão. Esta é a filosofia que rege a prática da proteção radio-
logica: manter o risco de câncer tão baixo quanto seja razoavel-
mente exeqüível. Todavia,o risco de cancer nao deve ser encarado 
isoladamente,dado que outros fatores diferentes das radiações têm 
grande importância,como indicamos a seguir. 

1 - 0 câncer é uma doença principalmente da idade mais avançada.Por 
exemplo,nos países onde a expectativa de vida varia de 60 a 70 
anos,cerca de 20% das causas de morte são devidas ao câncer,mas 
a idade média das vítimas é de 65 anos. 

2 - Existem mais de 1500 agentes diferentes que também provocam o 
câncer. No caso da maioria desses agentes,a situação está me
nos claramente compreendida do que no problema da radiação. 
Além disso,para a maioria desses agentes,ditos carcinogênicos, 
não existem normas de proteção detalhadas e aceitas por todos. 
Entre tais agentes cancerígenos«citaremos: fuligem das chami
nés de fábricas,arsênico,óleo parafínico,fumaça do carvão mine
ral, alguns componentes da fumaça do tabaco,luz ultravioleta,as
bestos, algumas substâncias das tintas,toxinas de fungos nos a-
limentos,vírus e até o calor de verão. 

3 - Tomando em conta toda forma de radiação (natural e artificial) 
a qual uma certa população está exposta,e o número total de 
casos de câncer registrades(de todas as causas),existe uma pro
babilidade 100 vezes maior de um indivíduo médio ter câncer pr£ 
vocado por qualquer outra causa que não seja radiação. 
A idéia de que uma dose maior conduz a um risco mais elevado, 

não se aplica somente à radiação; é válida também para muitos ou
tros agentes que induzem o câncer. A implicação disto é que qual
quer limite de exposição estabelecido para esses agentes carrega 
algum risco e somente com uma exposição "zero" não haveria risco. 
Na maioria das vezes um limite de exposição zero é irreal ou im
possível de ser atingido na prática. 

0 desenvolvimento da filosofia geral e dos princípios de pro
teção radiológica em seu todo ou nos detalhes assentou-se numa 
base objetiva,conforme os pontos acima mencionados. 
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FIGURA: 1 

GRAFICO SIKPLIFICADO MOSTRANDO OS EFEITOS SOBRE A SAÚDE RESUL
TANTES DA EXPOSIÇÃO ÀS RADIAÇÕES 

200 REM 
2 Sv 

Dose média de radiação equivalente(REM ou Sievert) por 
pessoa 

Parte B da Figura-1 
amplificada 

a. finai'-' 
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FIGURA: 2 

EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DAS EXPOSIÇÕES ÀS 
RADIAÇÕES DE DIFERENTES FONTES 
67,6% - proveniente do ambiente natural 
30,7% - devido ao uso de radiação em medicina 
0,6% - por causa das precipitações radiativas de testes atô

micos na atmosfera 
0,5% - fontes diversas 
0,45%- exposição ocupacional 
0,15%- liberações da indústria nuclear 

Nota: esse estudo foi publicado pelo "National Radiological 
Protection Board" inglês(documento:NRPB.R77); em nosso País, 
um estudo similar teria maior peso para a contribuição do 
ambiente. 
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AS BASES DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

A maior parte das informações sobre os efeitos da radiação 
provem dos registros dos casos médicos dos sobreviventes das bombas 
atômicas no Japão e do estudo de alguns pacientes que receberam gran 
des doses de radiação como parte de seus tratamentos médicos. Esses 
dados foram usados para estabelecer a Secção A do gráfico da Figura 
-1. Posteriormente a Secção B foi extrapolada com base em dados usa
dos na Secção A e sobre informações adicionais. 

A Secção B desse gráfico reflete a hipótese de que haverá 
efeitos sobre a saúde resultantes da exposição de uma população á 
radiação e que o número de pessoas afetadas serí proporcional à do
se total de radiação,não importando o tamanho da dose. De acordo 
com essa hipótese,então, para cada milhão de "homem-rem" de do
se de radiação recebida por uma população,aproximadamente 100 casos 
de morte por câncer devem ser esperados. Entre os peritos em radio-
biologia há um consenso de que essa é uma hipótese conservativa, 
isto é, se estiver errada,o erro será tal que haverá uma superes-
timativa dos efeitos sobre a saúde porque: 

1 - 0 período de latência(tempo decorrido entre a exposi
ção à radiação e o desenvolvimento do câncer) pode 
crescer à proporção que diminui a dose. 

2 - A hipótese ignora a possibilidade que há do corpo u-
sar seus conhecidos mecanismos de reparo mais efici
entemente depois de receber doses baixas. Isso pode
ria levar a uma superestimativa do risco. 

As populações irradiadas estudadas não mostraram nenhum aumento de-
tectável de desordens genéticas acima do número que ocorre natural
mente. Isto torna improvável que o prejuízo genético seja substanci
almente maior do que aquele devido ao câncer induzido. Entretanto, 
muitos estudos de laboratório com animais e plantas confirmaram que 
a radiação pode induzir defeitos genéticos,em número proporcional à 
dose recebida, dessa forma,racionalmente ninguém poderá supor que 
nao há nenhum efeito genético. 

EM QUEM CONFIAR? 

Alguns cientistas afirmam que estão errados os padrões 
atuais aceitos para cálculo de riscos da radiação,especialmente 
aqueles padrões dos baixos níveis de radiação. Afirmam esses cien
tistas que as baixas doses de radiação seriam mais perigosas 
por unidade de radiação do que as doses elevadas. A Academia Na
cional de Ciências dos EUA rejeitou tal asserção por falta de pro
vas satisfatórias,porque essas opiniões se baseiam em dados mal 
selecionados ou por empregar metodologia imprópria nos estudos.Em 
1978 a ICRP(International Committee on Radiological Protection), 
com base numa revisão de todos os novos estudos e pesquisas e cri-
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ticas disponíveis,anunciou que suas recomendações de 1977 conti
nuavam válidas porque os estudos mais recentes não haviam chega
do a conclusões convincentes. 

As recomendações d~ ICRP merecem crédito porque se ba
seiam em relatórios independ **es como da BEIR ( Committee on 
the Biological Effects of longing Radiation). 0 Comitê BEIR foi 
criado pela Divisão de Ciências Médicas do Conselho Nacional de 
Pesquisas dos EUA e é composto por eminentes cientistas americanos 
e de outros países. Também as Nações Unidas, em 1955,formaram o 
seu UNSCEAR(United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation). Além dessas,existem outras organizações que 
periodicamente fazem revisões dos trabalhos dos cientistas que 
estudam os efeitos das baixas doses de radiação. Entre tantos,po
demos citar: Associação Medica Americana,Conselho de Pesquisas 
Médicas Inglês,Conselho Nacional de Proteção Radiológica e de Me
didas dos EUA,assim como organizações similares da Alemanha,Japão, 
França,Suécia s Russia e da Organização Mundial de Saúde (WHO).As 
conclusões dessas revisões geralmente estão de acordo com as con
clusões a que chegaram a ICRP e o UNSCEAR. 

Os cientistas,membros do BEIR,UNSCEAR e da ICRP se reú
nem periodicamente para avaliar a evidência de riscos. Esses cien
tistas são selecionados por sua competência na área e mérito e 
uma grande parte deles vêm de universidades e de agências gover
namentais dedicadas às pesquisas médicas. Geralmente são especia -
listas em biologia,genética,radiologia médica,proteção radiológica, 
física,saúde,bioquímica e biofísica. 

AVALIANDO OS RISCOS 

Diariamente em nossas atividades,fazemos as coisas assu
mindo algum risco. Tais riscos podem ser reduzidos de várias formas, 
mas no esforço para chegar ao"risco zero", deveríamos comprometer 
seriamente ou até eliminar muitas atividades comuns de nossa vida 
cotidiana,consideradas"seguras". 

Como no caso de um indivíduo,também as atividades empre
endidas pela sociedade resultam em riscos. Quanto a alguns desses 
riscos,um indivíduo pode decidir evitá-los,todavia, muitos são ine
vitáveis. No caso do câncer,por exemplo, a idade é um fator que 
pesa multo no aumento do risco. Como já mencionamos antes,há uma 
série de agentes causadores de câncer,inclusive a radiação.Entre 
tais agentes,provavelmente a radiação e seus efeitos sobre a saú
de sejam os mais bem compreendidos. Os efeitos de outros agentes 
são mal estudados ou desconhecidos. Evidentemente,para evitarmos os 
fiscos efetivos, precisamos saber onde estão as fontes de riscos 
• qual a importância de cada um. 

Acredita-se que 25% dos casos de câncer fatal são devidos 
a fumaça do tabaco,às poluições químicas da atmosfera das cidades 
lndutrials; mais 35% são atribuídos aos fatores alimentares,entre 
20 e 30% a outras causas ambientais e entre 10 e 20% a eventos 
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espontâneos no organismo humano. Talvez,90% do aumento de mortes 
por câncer do pulmão nos últimos 50 anos possa ser atribuído ao 
hábito de fumar. Os 10% restantes provavelmente são devidos à po
luição atmosférica como aquela das chaminés das industrias,emis
sões dos automóveis e veículos em geral,poeira e fumaça dos pneus 
de borracha,asfalto,tintas,produtos químicos,etc. 

Qual deveria ser a preocupação da população com as ra
diações de baixo nível,já que todos estão expostos? Não ha evidência 
para sugerir que essa seja uma causa importante de câncer. Foi pe£ 
quisada a existência de uma conexão entre as doses de radiação na
tural recebidas e a incidência de câncer em várias partes do mun
do, desde que mais de 60% da dose de uma pessoa vem do ambiente na
tural. Apesar da grande diversidade das doses nos vários lugares,n£ 
nhuma correlação foi encontrada entre câncer na população e o ní
vel de radiação ambiental. Não obstante,presume-se que a radiação 
natural do ambiente e aquela produzida pelo uso de tecnologia cau
sem certos efeitos prejudiciais; segundo estimativas do comitê BEIR 
até 1% dos casos de câncer e defeitos genéticos podem ser atribuí
dos à radiação do ambiente(de origem natural e artificial). 

ELIMINANDO OS RISCOS 

As radiações ionizantes e milhares de outros agentes pro
vocam câncer e defeitos genéticos. Renunciar toda e qualquer apli
cação da energia nuclear reduziria realmente os riscos de câncer e 
defeitos genéticos da população? Certamente não,porque ainda conti
nuaríamos vivendo com milhares de agentes conhecidos e ainda não 
conhecidos que apresentam altos riscos. Além disso,é mais fácil 
provar que renunciar ao uso da energia nuclear é mais arriscado do 
que conviver com ela. A começar pelas aplicações na medicina,na in
dústria e nas pesquisas. Somente o uso da gamagrafia (uso da radia
ção gama para radiografar peças de aço,motores de avião,soldas de 
grandes estruturas,de tubulações,de tanques de estocagem de combus
tíveis e produtos químicos,etc) na tecnologia moderna evita milha
res de grandes e pequenos acidentes por ano. Até mesmo o emprego da 
energia nuclear na geração de eletricidade ..~\o pode ser facilmente 
condenado como um risco inaceitável. Em alguns países,se toda a e-
nergia elétrica gerada por usinas nucleares fosse substituída pela 
geração de termelétricas a carvão ou óleo,os riscos de câncer na 
população e defeitos genéticos aumentariam,dado que a fuligem e re
síduos desses minerais são altamente cancerígenos. Sem contar que 
alguns tipos de carvão contêm tantos gases e minerais radiativos, 
que são obrigatoriamente despejados no ar pelas chaminés,que o im
pacto radiativo no ambiente acabaria não diferenciando daquele de 
uma usina atômica equivalente em potência.A seguir apresentamos a 
lista dos países que mais dependem da energia nuclear para gerar 
eletricidade:Alemanha(36%),França(65%) ,RÚesia(ll%,tem 41 usinas), 
Japão(26%) ,Suécia(50%) ,EUA(17%) ,Finlândia(38%) ,Argentina(13%) ,In-
glaterra(18%) ,Espanha(22%) ,Bélgica(60%),Taiuan(52%) «Coréia do Sul 
(18%) e Brasil(-2%). 
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O ESTUDO DA RADIATIVIDADE NATURAL DO AMBIENTE 

Entender como as substâncias radiativas se comportam no 
ambiente e compreender seus efeitos biológicos é um tema de fun
damental Importância. Para atingir esse objetivo é necessário em
pregar inúmeros conhecimentos científicos interdisciplinares.como 
biologia,química dos solos,hidrologia,meteorologia,oceanografia e 
outras disciplinas. Sem esses conhecimentos não é possível prever 
os efeitos da radiação e a maneira na qual as substâncias radia
tivas são transportadas física e biologicamente quando entram no 
ambiente. 

Os seres humanos podem ser expostos à radiação ambiental 
de muitas maneiras (Tabela-3). Quando uma substância emissora de 
radiação gama é depositada numa superfície próxima,o nível de ra
diação no local aumenta e o corpo humano será irradiado proporcio
nalmente. Se o contaminante for espalhado no ar,as partículas ra
diativas podem ser inaladas ou depositadas sobre a pele,onde podem 
provocar queimaduras de pele,se tiverem atividade beta intensa.Fi
nalmente,de máxima importância,do ponto de vista do risco a longo 
prazo da indústria atômica,é o caso quando os isótopos radiativos 
podem entrar na cadeia alimentar e ser ingeridos pelo homem. 

Na Tabela-3 estão sumarizadas algumas das principais ma
neiras pelas quais as exposições podem acontecer,assim como os fa
tores que devem ser considerados na descrição quantitativa dos me
canismos de exposição do homem. Tais fatores são numerosos e na 
avaliação do impacto ambiental de qualquer .ação humana ou empre
endimento nuclear devem ser todos examinados.com detalhes. Todavia, 
é relevante recordar que o homem vive num ambiente que ainda não 
está bem compreendido e há um emaranhado de interconexSes físicas 
e químicas que relaciona todos os seres vivos com os processos bio
físicos e bioquímicos dos quais todos os organismos dependem para 
existir. 

A ecologia trata da interrelação dos organismos ou gru
pos de organismos com seu ambiente. Esta ciência trata integral
mente os aspectos biológicos do ambiente e o delicado equilíbrio 
dos numerosos fatores que constituem o ecossistema. 

Durante toda sua história o homem vem alterando o ambi
ente de muitas formas» Algumas dessas mudanças foram benéficas e 
deram ao homem o domínio de seu ambiente e a possibilidade de e-
xistir na dependência das alterações ambientais provocadas.Nem 
todas as modificações «entretanto, foram benéficas, a começar pelo 
lixo da cozinha dos tempos pré-históricos. É um hábito primitivo 
usar o ambiente onde habita' para despejar os rejeitos de suas vá
rias atividades. 

Os efeitos ecológicos das atividades humanas .são uma pre
ocupação fundamental de muitos médicos,engenheiros sanitaristas 
e industriais e outros que se interessam pelos efeitos da tecnolo
gia sobre a saúde pública. 

Um exemplo simples das relações da ecologia com a radia-
tividade ambiental pode ser dado aqui: o perigo para o homem do 
lodo radiativo na atmosfera pode ser atribuído não á inalação da 

http://examinados.com


16 

TABELA: 3 

Alguns dos principais caminhos de exposição humana às substâncias 
radiativas 

Tipos de exposição Fases de transferencia do ambiente ao homem 

KALAÇÃO (A) Al-Liberaçao de partículas radiativas na at
mosfera. 

A2-Inalação das partículas suspensas no ar. 

Fatores que influenciam a dose recebida por inalação: 

1-Taxa de liberação na atmosfera; 
2-Grau de estabilidade atmosférica; 
3-DuraçÜo da liberação; 
4-Duração e extensão das chuvas; 
5-Direção do vento; 
6-Tamanho das partículas; 
7-Forma química e física do material radiativo. 

RADIAÇÃO GAMA 
DIRETA (B) 

Bl-Liberaçao de rejeitos sólidos,liquidos e 
gasosos emissores de radiação gama. 

B2-Irradiação direta durante a passagem da 
nuvem de partículas. 

B3-Deposição sobre as superfícies próximas. 

Fatores que influenciam a dose recebida por radiação gama direta: 

1-Todos aqueles mencionados no caso (A); 
2-Características das superfícies,como facilidade para 
desgaste,qualidade da blindagem própria da configura
ção das estruturas da superfície. 

RADIAÇÃO BETA 
DIRETA (C) 

Cl-Liberação no ar de partículas emissoras de 
radiação beta. 

C2-Deposição sobre a pele humana. 

Fatores que influenciam a dose recebida por radiação beta direta: 

1-Todos os fatores citados em (A). 

INGESTÃO (D) Dla-Liberaçao de rejeitos 
gasosos. 

D2a-Deposição direta so
bre os vegetais. 

D3a-Absorção pelas raí
zes no solo. 

D4a-0 homem come os ve
getais. 

(continua) 

Dlb-Liberaçao de re
jeitos líquidos. 

D2b-0 homem bebe a 
água. 

D3b-0s organismos a-
quáticos inferi
ores concentram. 

D4b-0s organismos a-
qúátlcos superio
res comem os in
feriores. 



(Tabela-3,continuação) 
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D5a-0s animais comem 
os vegetais. 

D6a-0 homem come os 
animais ou os pro
dutos de seu leite. 

D5b-0 homem come pro
dutos aquáticos. 

Fatores que.influenciam a dose recebida por ingestão da liberação: 

Via gasosa 

1-Todos os fatores indicados 
em (A); 

2-Fases do crescimento da ve
getação; 

3-Habito alimentar da popu
lação humana; 

4-Práticas agrícolas; 
5-pH do solo. 

Via liquida 

1-Propriedades químicas dos isótopos 
radiativos; 

2-Solubilidade; 
3-Quantidade de minerais dissolvidos 
e sólidos em suspensão; 

4-Mobilidade dos organismos aquáticos; 
5 Habito alimentar das populações; 
6-Mecanismos de mistura; 
7-Comportamento dos sedimentos* de 
fundo. 
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poeira ou vapor,mas ao processo de deposição sobre a grama consuml^ 
da pelo gado que passa a dar leite contaminado. Como uma vaca pas
ta sobre grande área,pode acumular radiodo em quantidade elevada, 
que facilmente é transferido aos seres humanos. As detonações de 
bombas atômicas na atmosfera espalharam enormes quantidades de 1-
sótopos radiativos,como césio-137 e estrôncio-90 que durante sécu
los depois ainda estarão sendo incorporados pelos seres humanos 
através da alimentação.Diante dessa perspectiva,o lixo nuclear de
ve ser tratado com muita responsabilidade e por tecnologia que com 
provadamente garanta seu isolamento no ambiente terrestre por vá
rios milhares de anos. 

SUBSTANCIAS RADIATIVAS NATURAIS 

Vamos fazer uma revisão dos radionuclideos naturais e 
das fontes de radiação do ambiente terrestre a que os seres vi
vos estão expostos desde quando a vida começou neste Planeta. 

Os radionuclideos naturais são divididos entre dois gru
pos: radionuclideos solteiros(Tabelas-4 e 5) e radionuclideos das 
três familias radiativas: 

1 - familia do urânio,se inicia pelo urãnio-238(Tabela-6); 
2 - família do tório,se inicia pelo tório-232(Tabela-7); 
3 - familia do actínio,principia pelo ürânio-235(Tabela-8). 

Os radionuclideos solteiros podem ser de origem terrestre ou cósmica. 
As três famílias de elementos pesados radiativos são to

das encontradas na crosta terrestre e respondem pela maior parte da 
radiatividade a qual estamos expostos. 

Sabe-se que,ao se formar o universo,existiu uma quarta 
família radiativa,que se iniciava no elemento plutônio-241( 4 1Pu), 
porém,como a meia-vida do Pu é de apenas 14 anos,desapareceu 
por completo antes do mundo completar um milênio. Os outros membros 
dessa série também possuíam meia-vida muito curta. 0 único membro 
remanescente da família é o bismuto-209,que descende do neptúnio-237, 
e é quase estável com uma meia-vida estimada em 2x10 anos. 

QS elementos transurânicos (mais pesados do que o urânio) 
que hoje são produzidos artificialmente,devem ter existido,mas com 
sua meia-vida curtíssima,deixaram de existir logo. Entretanto,al-r 
guns elementos transurânicos devem ser hoje produzidos continua
mente por captura de neutrons pelos lsótopos de urânio,uma vez 
que existem neutrons disponíveis naturalmente na crosta terrestre. 
Esse fato está comprovado pelas descobertas de plutõnio-239 no mi
nério de uraninita na porporção de um trilhionésimo(239p /238 

10 e de neptúnio-237 em minérios de urânio em razão similar. 
Na natureza,o nuclideo U sofre fissão espontânea,assim 

««a 234 232 226 

como U' U' Th e Ra e outros. Mas,em muito menor escala, 
podem também sofrer fissões pelo bombardeio de neutrons originados 
das radiações cósmicas ou originados na fissão de outros átomos da 



TABELA:4 

Radlonuclídeos naturals solteiros produzidos pelos raios cósmicos 

Radionuclide© Meia-vida Concentração na tro- Principais ra- Concentrações médias 
posfera(pCi/kg de ar) diações emiti- observadas na água 

das de chuva(pCi/litro) 

3H(trítlo) 
7Be(berílio) 
1 0r> 

Be 
C(carbono) 

Na(sódio) 

Na 

32Si(silíclo) 
32 
P(fósforo) 

33p 

S(enxofre) 

Cl(cloro) 
38s 

38ci 

39ci 

12,3 a 

53,6 d 

2,5x10 a 
3 

5,73x10 a 

2,6 a 

15,0 h 

-650 a 

14,3 d 

24,4 d 

88 d 
5 

3,1x10 a 

2,87 h 

37,3 min 

55,5 min 

3,2xl0~"2 

0,28 

3,2xl0~8 

3,4 

3,0xl0~5 

-

5,4xl0~7 

6,3xl0~3 

3,4xl0~3 

3,5xl0~3 

6,8xl0~9 

-

-

-

beta negativa 

gama 

beta negativo 

beta negativo 

beta positiva 
e gama 

beta negativa 
e gama 

beta negativa 

beta negativa 

beta negativa 

beta negativa 

beta negativa 

beta negativa 
e gama 

beta negativa 
e gama 

beta negativa 
e gama 

18,0 

_ 

mm 

7,6xl0~3 

0,08-0,16 

mm 

um pouco 

um pouco 

0,2-2,9 

mm 

1,8-5,9 

4,1-67,6 • 

4,5-22,5 

a = ano; d = dia; h = hora; lpCi = 0,037 Bq & 1 Bq = 1 desintegração por segundo(ldps) 



TABELA:5 

Radlonuclídeoa naturals solteiros de origem terrestre 

Radlonuclídeo Abundância(%) Meia-vida Principais radiações Atividade específica 
(anos) (na forma elementar, 

pci/g) 

40 ' 
K(potassio) 

V(vanádio) 

87 
Rb(rubídio) 

115In(índio) 

Te(telúrlo) 

La(lantâneo) 

Ce(cério) 

Nd(neodínio) 

Sm(samário) 
148„ 

Sm 
149„ 

Sm 

Gd(gadolíneo) 

Dy(dlsprósio) 

174Hf(háfnlo) 

0,012 

0,25 

27,9 

95,8 

0,87 

0,089 

11,07 

23,9 

15,1 

11,27 

13,82 

0,20 

0,052 

0,163 

1.26X109 

6xl015 

4,8xl010 

6,0xl014 

1.2xl013 

1.12X1011 

r: , « 1 6 

~5xl0 
2,4xl015 

1.05X1011 

r, ,«15 
7x10 
-io15 

l.lxlO14 

,«18 -10 

n ,«15 2x10 

beta negativa 
ma com CE 

e ga-

gama,beta negativa 
e gama com CE 

beta 

beta 

CE 

negativa 

negativa 

beta negativa 
ma com CE 

alfa 

alfa 

alfa 

alfa 

_ 

alfa 

-

alfa 

e ga-

855 

3,0xl0"3 

2,4xl04 

4,98 

2,11 

20,7 

5,6xl0"3 

0,25 

3,5xl03 

1,37 

1,37 

4,3xl0~ 

1,2x10" 

l,68xl0"3 

Lu(lutéclo) 2,6 2,2x10 beta negativa e ga- 2,4x10 
ma 

(continua) 



(Tabela-5,continuação) 

Ta(tântalo) 

187„ , - . . 
Re(renio) 

190Pt(platlna) 

0,012 

62,9 

0,013 

- 10 

4,3xl010 

6.9X1011 

beta negativa 

alfa 

U , C J 9 

2.8X104 

0,36 

CE = captura eletrônica 
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TABELA: 6 
fluclideos da família do urãnio-238 e suas principais emissões* 

Isótopo ! 

2 3 8U( urânio). I 

234Th(tório) I 
234 . ', 

Pa(protactinio). 

~ 2 3 4 u : 

~23°Th 
226Ra(rádio) 

Rn(radonio) 
218 0 , _* . . 

Po(polonio) 
214 

Pb(chumbo) 
218 

At(astato) 

Bi(bismuto) 
214„ 

Po 
2 1 0 m t / 4.'-... % 

Tl(talio) 
Pb 

210 
Bi 

210„ 
Po 

2 0 6 u r ' 4 ^ Hg(mercurio) 

TI 
2 0 6 t ^ Pb 

Abundância rela
tiva do isótopo' 

99,28 ! 

_ ( 

** < 

0,0057 : 

w 

• 

_ 

1 ^ 

' _ * 

* _ * 

* _ 

* _ 

* «_ 

* _. 

1 ^ 

1 _ 

• — 

• _ 

: 2 5 , 2 

'> Me ia-vi da ' 

> 9 • 
> 4,5x10 anos • 

: 24 dias \ 

! 1,2 min ! 

! 2,5x10 anos ! 
'. 4 
. 8,0x10 anos 
'. 3 
, 1,6x10 anos 

! 3,8 dias 

! 3,05 min 

', 26,8 min 

; 1,5-2,0 s 

I 19,8 min 

I l,64xl0~4s 

; 1,3 min 

; 22 anos 

; 5,0 dias 

; 138 dias 

: 8,1 min 

; 4,3 min 

; Estável 

Tipo de 
radiação 
emitida 

alfa e gama 

beta 

beta e gama 

alfa e gama 

'. alfa e gama 

'. alfa e gama 

'. alfa e gama 

I alfa 

', beta e gama 

: alfa 

', beta e alfa 

! alfa e gama 

', beta e gama 

1 beta e gama 

; beta e gama 

! alfa e gama 

! gama 

; beta 

| 

•Todos os nuclídeos abaixo do U são seus descendentes(filhos, 
netos,bisnetos,etc), entretanto,o processo de decaimento nao é 
linear,isto é,um mesmo componente da família pode decair em parte 
por emissão alfa e uma outra parte por emissão beta negativa.Al
guns filhos mais raros não foram Incluídos nessa tabela. 



TABELA:7 

Nuclideos da família do tórlo-232 e suas principais emissões* 

Isótopo ; 

2 3 2Th(tório)* « 

2 2 8Ra(rádio) ' 
nop , 

Ac(actínio) -
228Th 

224Ra(rádio) 

Rn(radonio) 

Po(polônio) 

Pb (chumbo) 
212 

Bi(bismuto) 

212„ 
Po 

208Tl(tálio) 

208 
Pb 

Abundância rela-; 
tiva do isótopo a 

(#) ; 

100 

*_. 

_ 

_ 

_ 

_. 

^ 

^ 

—* 

-

-

52,3 

Meia-vida ; 

1,4x10 anos« 

5,7 anos • 

- 6,13 h -

1,9 ano 

• 3,64 dias • 

'.' 56 s • 

' 0,15 s < 

' 10,6 h '• 

> 60,6 min • 

-7 
3,04x10 s 

! 3,1 min 

! Estável 

Tipo de 
radiação 
emitida 

alfa 

beta 

• beta 

• alfa 

' alfa 

'> alfa 

• alfa 

- beta 

e gama 

e gama 

e gama 

e gama 

e gama 

e gama 

• beta,alfa;gama; 
• seguidos de be-
' ta e gamas com 
'• alfa 

1 alfa 

! beta 

! -

e gama 

*0 processo de decaimento entre uma geração e outra muitas vezes 
nao é linear: por exemplo,36,2% do bismuto-212 decai por emissão 
alfa para tálio-208 que por emissão beta negativa decai finalmente 

para chumbo-208 estável; o restante do bismuto-212 decai antes pa
ra polSnio-212(mei-vida de 0,3jis) e finalmente para chumbo-208 es
tável por emissão alfa. 
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TABELA:0 
235 

Muclídeos da família do actínio(começa pelo U) 
emissões 

isótopo 

235U(urânio) 

231Th(tório) 

231Pa(Protactínio) 

Ac(actínio) 

227Th(t6rio) 

Fr(francio) 

223D , * .. . Ra(radio) 

Rn(radônio) 
215„ , _~ . . 

Po(polonio) 
211 

Pb(chumbo) 
215 

At(astato) 
211 

Bi(bismuto) 

Po(polônio) 

207Tl(tálio) 

Pb 

Abundância rela- • 

tiva do isótopo • 

: <*> : 

• 0,72 ' 

> — < 

> — • 

> — • 

> — < 

'. - ! 

, _ 

, _ 

( _ 

_ 

_ 

'. -

_ 

_ 

: 2 i , 7 

Keia-vida 

• 7,1x10 anos « 

' 25,6 h '> 
4 

• 3,3x10 anos < 

> 22 anos • 

'. 18,7 dias • 

i 22 min ' 

'. 11,4 dias '. 

: 4 ,o s ! 
! -3 '. 

1,8x10 s 

', 36,1 min '. 

: - i o " 4 s : 

! 2,2 min ! 

'. 0,52 min ; 

1 4,8 min 

', Estável ! 

e suas principais 

Tipo de 

radiação 
emitida 

• alfa e gama 

beta e gama 

alfa e gama 

beta e gama 

alfa e gama 

beta,alfa e 
gama 

alfa e gama 

alfa e gama 

alfa e beta 

beta e gama 

' alfa 

alfa,beta e 
gama 

! alfa e gama 

beta 

; -

* Ver notas ao pé de página das tabelas anteriores. 
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crosta terres tre . Nenhum desses processos gera quantidade apreciá
vel de radiatividade. 

URÂNIO 

0 urânio natural consiste de três isótopos cujas massas 
são 234,235 e 238. 0 urânio-238,pai da família do urânio,represen
ta 99,275% da quantidade total de urânio natural, e está em equi? 
líbrio com seu bisneto o urânio-234,que responde pela fração de 
apenas 0,0058%. 0 urânio físsil de número 235,existe na proporção 
de apenas 0,720%,é o pai da família do actínio. Enriquecer urânio 
é exatamente aumentar a fração de U-235 para valores entre 1,2% 
e 4%,isto é, tornar uma certa massa de urânio mais rica desse isó-
topo. Os reatores nucleares do tipo daquele de Angra dos Reis,usam 
combustível nuclear enriquecido com esse teor acima indicado. Pa
ra se fazer um explosivo atômico de urân. o (como a bomba de Hiro
shima) seria necessário enriquecê-lo no mínimo a 94%de U-235.Isto 
só foi feito uma vez no mundo,por causa do elevado custo do enri
quecimento: foi a bomba de Hiroshima. 

0 urânio é encontrado em muitos tipos de rochas e solos. 
Geralmente aparece em rochas ácidas (3ppm),ígneas intermediárias 
(l,5ppm),ígneas básicas(0,6ppm),granito normal(4ppm),calcério(l,3 
ppm), e em algumas rochas fosfóricas da Flórida(120ppra) e da Á-
frica do Norte(20-30ppm) ,em turfa do Tennessee(50-80ppm). Os teo
res superiores a 120ppm são considerados comercialmente como miné
rio explorável. Em Poços de Caldas,os teores encontrados variam 
de 100ppm(0,02%) a 1000ppm(0,l%) e em Itataia.no Ceará e Lagoa Re
al na Bahia,onde temos reservas de urânio 10 vezes maiores que em 
Poços de Caldas,os teores são elevadíssimos.As rochas fosfóricas 
de Minas Gerais e de Pernambuco têm igualmente valores elevados 
de urânio,porém abaixo do limite considerado minério. No Paraná, 
encontramos urânio no carvão mineral de Figueiras. No Estado de 
Goiás há uma pequena reserva de minério de urânio,já descoberta. 
Em todo o mundo, os adubos fosfatados contém um certo teor eleva
do de urânio que acaba sendo carreado para os rios. No ar, em al
guns lugares do mundo,podem ser encontradas concentrações de urâ
nio variando de 10" g/m' a 1,5x10" g/m1 .causando,assim,uma ati
vidade de 10~ Bq/m' a 10" Bq/m'. Esse urânio provem da poeira ler 
vantada pelo vento e do carvão mineral queimado nas usinas terme
létricas. 

Muitos produtos comerciais contém raríssimas quantida
des de urânio. 0 aço produzido antes da detonação da primeira bom
ba nuclear apresenta teores' de urânio variável entre 0,01ppm e 
0,2ppm. os materiais fotográficos,como as emulsões,apresentam teo
res de urânio entre 0,2ppm e 1 ppm. Naturalmente encontram-se i-
gualmente os descendentes radiativos das famílias do U-238 e do 
actínio(U-235),Tabelas-6 e 8. 

Dado que os isótopos de urânio são emissores alfa,por si 
mesmos não contribuem para aumentar o nível de radiação gama do 
ambiente,além disso,sua concentração no organismo humano não é su-

http://Itataia.no
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ficiente para causar uma significativa dose interna de ra
diação alfa. Não obstante,dado que o urânio existe em todo tipo 
de solo e nos fertilizantes,não é difícil detectar sua presença 

nos alimentos e no tecido do corpo humano. Em pesquisas realiza
das nos EUA,na década de sessenta,foi verificado que a urina das 
pessoas normais do público continha concentrações de urânio que 
variavam de 0,03 ttg/1 a 0,3 |ig/l. Um estudo de 1967 demonstrou 
que a população das maiores cidades americanas ingeria cerca de 
500 \ig de urânio por ano ou,aproximadamente uma atividade de 6,5 
Be c que rei por ano. Ha estudos que indicam que um homem-padrão pos
sui cerca de 110 \ig de urânio no organismo,quando em equilíbrio 
com uma dieta diária de 1 ug. Por tanto, o teor de urânio de nosso 
corpo é função do local que habitamos e dos alimentos que consumi
mos. Diante da grande importância econômica e militar do urânio, 
têm sido feitas intensas pesquisas geológicas de sua ocorrência. 

RÁDIO-226 

Do ponto de vista da dose da radiação ionizante.a qual o 
homem está exposto,o isótopo Ra-226 e seus filhos merecem atenção 
especial. Examinando a Tabela-6, encontramos que o rádio-226 é um 
emissor de partículas alfa, tem me ia-vi da de 1600 anos e decai pa
ra o gás nobre radônio-222,cuja meia-vida é de 3,8 dias. 0 dacai-
mento do rádio é seguido da desintegração sucessiva de vários des
cendentes de meia-vida curta emissores de radiações alfa e beta. 
Depois de seis degraus de decaimento,produzindo isotopos de meia-
-vida entre 0,16 ms e 26,8 minutos,é gerado o isótopo do chumbo-
210,cuja meia-vida é de 22 anos. Esse isótopo é sucedido por mais 
três gerações da qual o descendente mais longevo é o polõnio-210 
(meia-vida de 138 dias). A série radiativa termina no chumbo-206. 

Portanto, o rádio,como emissor alfa não contribui dire
tamente para aumentar a atividade gama do ambiente,mas faz isso 
indiretamente através de seus descendentes emissores gama. 

TEOR DE RÁDIO-226 EM ROCHAS E SOLO 

Sendo o Ra-226 membro da família do U-238,deve-se espe
rar encontrá-lo nas rochas e solos onde ocorre urânio.Alguns es
tudos e pesquisas indicam concentrações médias de 15,5 Bq/kg nos 
arenitos e rochas calcárias e de 48,1 Bq/kg nas rochas igneas. As
sim como o teor de urânio varia de um lugar para outro,também a 
presença de rádio-226 é variável. 

TEOR DE RÁDIO-226 NA ÁGUA 

A água é a base da vida na Terra. Nosso corpo é consti
tuído em mais de 70% de água,que precisamos ingerir todos os dias. 
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Muitas fontes de água são ditas "radiativas*1 exatamente porque 
sua água é rica em rádio-226. A água da superfície dos oceanos 
é bem mais pobre em rádio,apresenta concentrações em torno de 

3,6xl0~6Bq/l. 
Nos EUA,o teor médio de Ra-226 das águas servidas nas ci

dades é de t i ,„-4_ ._ Há,no entanto, lugares com teores mil vezes 
loxio Bq/i. 

maiores. Em algumas cidades o teor de Ra-226 atinge o limite má
ximo permitido para consumo contínuo.É aceito um consumo máximo de 
0,1 Bq/dia de Ra-226. Em equilíbrio no organismo isto daria uma 
atividade de 1,1 Bq. O tratamento da água com zeólita permite re
tirar até 99% do Ra-226 presente.O rádio no organismo vai se alojar 
nos ossos, onde pode provocar câncer. 

RADIO-226 NOS ALIMENTOS 

O rádio tem comportamento químico similar ao cálcio,por 
isso é absorvido pelas plantas e pela cadeia alimentar chega ao 
homem. Como o rádio encontrado nos alimentos provem do solo e o te_ 
or de rádio no solo varia de um lugar para outro, também,os alimen
tos quando analisados acusam sua procedência. Além disso,existem 
fatores químicos do solo que interferem na taxa de absorção do rá
dio pelas plantas,por exemplo, a quantidade de cálcio assimilável. 
Assim, um produto alimentício- originado de uma região de solo ri
co em rádio,pode apresentar menor teor desse elemento do que aque
les alimentos de outra área onde o solo é pobre em cálcio assimi
lável. O mesmo pode-se afirmar a respeito do estrôncio-90 que foi 
espalhado no Planeta pelas explosões nucleares na atmosfera. O Sr-90 
tem igualmente comportamento químico similar ao cálcio. 

Na década de 50 e 60 foram feitos os primeiros estudos pa
ra determinar a radiatividade dos alimentos. 0 método usado consiste 
em incenerar uma certa quantidade do produto e depois fazer contagem 
da emissão de partículas alfa. Nessas pesquisas houve um alimento 
que mais se destacou como radiativo: as castanhas do Pará(Bertholle-
tia excelsa),mundialmente apreciadas como "Brazil nuts". 0 Profes
sor Penna Franca,da UFRJ,mediu o teor de rádio dessas castanhas e 
mostrou que varia de 10 Bq/kg a 263 Bq/kg e está dividido em partes 
Iguais entre o isótopo Ra-226 e Ra-228. Um estudo da década de 60 
indicou que os alimentos consumidos em 11 grandes cidades americanas 
continham em média de 0,04 Bq a 0,05 Sq de rádio/kg. *s castanhas 
do Pará são 1000 vezes mais radiativas. 

A EXISTÊNCIA DO RÁDIO-226 NO TECIDO DO CORPO HUMANO 

De acordo com uma publicação do UNSCEAR(1966),em situação 
normal o corpo humano tem uma carga total de rádio-226 que varia de 
1 Bq a 1,5 Bq e devido ao seu comportamento químico similar ao cál
cio, quase 80% desse total está depositado no esqueleto. Isto implica 
numa dose de cerca de 6xl0"2 mSv/a nos osteócltos e de 1/20 desse va-
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lor na medula óssea. A grande diferença é devida à natureza da 
radiação que causa as doses: a radiação alfa causa as doses dos 
osteócitos,enquanto a medula é irradiada pela radiação beta dos 
produtos de decaimento do rádio. 

TÓRIO-232 NO AMBIENTE TERRESTRE 

O* teor de tório das rochas ígneas é de cerca de 12 ppm. 
As rochas calcárias apresentam teor de apenas 1 ppm,enquanto os a-
renitos possuem 6 ppm.As rochas ígneas aparecem com 4 vezes mais 
tório do que urânio,entretanto,como a atividade específica do tó-
rio-232 é de somente 4,1 Bq/kg,comparado com o urânio,que tem ati
vidade igual a 12,2 Bq/kg,resulta que esses dois radionuclídeos 
produzem a mesma radiatividade no ambiente. 

Por causa de sua pouca solubilidade e atividade específi
ca, o Th-232 normalmente está presente em quantidades insignificantes 
nos materiais biológicos. Geralmente acha-se tório-232 nas cinzas 
dos ossos humanos em concentrações entre 6 ug/kg e 10 p.g/kg,que é 
muito pouco,se comparado com cerca de 110 tig de urânio existente no 
corpo de um homem-padrão (cujo esqueleto pode produzir 2,8 kg de 
cinzas). 

RÁDI0-228(MESOTÓRIO) 

Segundo uma publicação da UNSCEAR(1966),a razão do Ra/ 
Ra deve ser de 1/2 a 1/4 nos alimentos e tecido do corpo huma

no. Em locais,como Gurapari(ES),é muito interessante o nível de con
centração de tório no solo. No solo e nas águas a razão dos dois 
i. só topos é de um para um. 

RADÔNIO-222 E TORÕNIO(RAD5NIO-22Q) 

Quando o rádio-226 decai pela emissão de uma partícula 
alfa,é transmutado no filho radõnio-222,que é um gás inerte cuja 
meia-vida é de 3,8 dias. De modo similar,o rádio-224(descendente 
do tório-232) ao emitir uma partícula alfa decai no radônio-220 
(meia-vida de 56 s),também conhecido como toronio. 0 torônio,com 
meia-vida inferior a 1 minuto,não tem tempo bastante para espalhar-
se na atmosfera,entretanto, o radônio-222 (meia-vida de 3,8 dias) 
tem maiores chances de se espalhar para o ar antes de sofrer de
caimento. Há estimativas de que o radSnio-222 se difunde do so
lo a uma taxa média de 180 Bq/m'/h. De fato, a taxa de liberação 
desses gases nobres e de seus filhos na atmosfera depende de muitos 
fatores geológicos e meteorológicos; por exemplo,quando a pressão 
atmosférica baixa,aumenta a emissão de gases do solo,quando chove, 
diminui,pela manha as concentrações de radonlo no ar ambiente são 
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sempre maiores do que à tarde,etc. Um método usado para estimar a 
concentração de radônio-222 no ar é pela análise do teor de chumbo-
214(meia-vida de 26,8 min) da poeira. Por sua vez,a estimativa da 
concentração de torônio( Rn) da atmosfera é feita pela análise do 
chumbo-212. Nos países frios,onde as casas devem ser bem vedadas,pa 
ra economizar energia no inverno,há uma grande preocupação com o 
radonlo que se acumula no ar. No ambiente externo,ao ar livre,a con
centração média de radônio varia de um local para outro,mas,valores 
entre 4 Bq/m3 >e 18 Bq/m3 de ar são encontrados em quase todos os 
países do Hemisfério Norte.Em regiões onde há grande consumo de car
vão mineral,o teor de radônio do ar é muito elevado por que se en
contram nesse combustível concentrações de rádio-226 que variam de 
2 Bq/kg a 10 Bq/kg,na maior parte das minas. 

TABELA: 9 

Resumo de medições de radiativldade natural no ar ao nível do so-
lo» 

Localidade Período da Radiativldade em Becquerel 
medição por m3 de ar 

Wales(Alasca) 

Washington(D.C.) 

Yokosuka(Japão) 

Lima(Peru) 

Chaca l taya(Boi . ) 

Rio de Janeiro 

Polo Sul 

1953-1959 

1950-1961 

1954-1958 

1959-1962 

1958-1962 

1958-1962 

1959-1962 

2 1 4 P b 

20 

122 

56 

42 

40 

51 

0 ,47 

212Dl> Pb 

0 ,16 

1,34 

0 ,48 

1,33 

0 ,53 

2 ,54 

< 0 , 0 1 

•Dados publicados no livro "Environmental Radioativity".M.Eisenbud 

CHUMB0-210(RADI0-D) E P0LÔNI0-210 

0 chumbo-210 é um emissor beta de meia-vida de 22 anos, 
separado de seu antecedente,radônio-222,por seis gerações de emisso
res úe radiações alfa e beta.O chumbo-210 decai para polônío-210 
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(taela-vlda de 138 dias) por meio do bisrauto-210(meia-vida de 5 dias). 
Assim,seguindo o decaimento do radonio-222 na atmosfera,o chumbo-210 
é produzido rapidamente,mas sua meia vida longa (22 anos) garante 
sua permanência suspensa no ar,antes de ser espalhado pelo vento e 
depositado na superfície,pelas chuvas e neve,resultando daí uma dis
tribuição bastante uniforme de chumbo-210 na superfície da terra. 
As plantas de folhas largas coletam uma quantidade maior de chumbo-
210. A concentração de chumbo-210 na atmosfera foi medida e varia 
de n ,„-5 _ , 3 «„-3 _ . *, tendo sido encontrados os valores 

2x10 Bq/ma a 10 Bq/m' 
tnais baixos nas ilhas oceânicas. A água da chuva apresenta concentra
ções de chumbo-210 que varia de 0,037 Bq/1 a 0,37 Bq/1. Segundo uma 
publicação do UNSCEÁR(1966),em condições normais uma pessoa ingere 
de 13,5 Bq/a a 135 Bq/a de chumbo-210,sendo uma metade com os ali
mentos e a outra metade inalada com ar atmosférico. Por alguns es
tudos, sabe-se que certos alimentos,produzidos por vegetais de ciclo 
mais longo,também apresentam radiatividade de polônio-210 equiva
lente ao chumbo-210. A fumaça do cigarro contém uma alta concentra
ção de polônio-210. Em pesquisas com cadáveres de fumantes,os pes
quisadores encontraram 4 vezes mais chumbo-210 e polônio-210 nos 
pulmões desses do que naqueles não fumantes; as pesquisas concluí
ram que a dose total de radiação para o esqueleto dos fumantes é 
30% maior do que para os não fumantes. 

POTÁSSIO 

Existem três isotopos naturais do potássio,todavia,somente 
o potásio-40 é instável,tendo uma meia-vida de , „ ,_9 

1,3x10 anos. Decai 
pela emissão beta para Ca-40,a seguir por captura K para um estado 
excitado do Ar-40, e pela emissão gama para Ar-40 no estado funda
mental. 0 K-40 aparece na proporção de 0,01% no potássio natural, 
por isso causando uma atividade específica de aproximadamente 30 Bq 
por grama. Nas rochas,o teor de potássio varia de 0,1% nos calcá
rios e \% nos arenitos a 3,5% nos granitos. Hoje os adubos que con
tém potássio silo uma fonte de contaminação de K-40 no ambiente. 

Um homem ds 70 kg contém cerca de 140 g de K no organismo, 
localizado principalmente nos músculos. Da atividade específica do 
K-40,estima-se que o corpo humano possui uma atividade de cerca de 
3700 Bq. Esta atividade é responsável por uma dose de cerca de 0,2 
mSv/a(20 mrem/a) nas gônadas e de 0,15 mSv/a nos ossos. Por causa 
de sua abundância relativa e sua forte emissão de energia beta, a 
radiatividade do K-40 é principal componente radiativo dos .alimen
tos e do tecido humano. 0 potássio-40,pela sua longa meia-vida,é u-
sado na datação das rochas antigas da Terra. 

RUBÍPI0-87 

Existem naturalmente dois isotopos do rubidio,mas só o 
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Rb-87 é radiativo(meia-vida de 4,8x10 a). 0 Rb-87 é um emissor 
puro de radiação beta,aparece no rubídio elementar na proporção de 
27,8%,que dá uma atividade específica de 7,4 Bq/kg de rubídio. A 
água do mar contém uma atividade de rubídio de cerca de 0,1 Bq/1, 
sendo encontradas era peixes do mar concentrações de 0,3 a 3 Bq/kg. 

TERRAS RARAS 

As terras raras radiativas existem no solo em baixas con
centrações. As atividades do Cerio-142 e neodínio-144(emissores al
fa) medidas em alguns tipos de solo são da ordem de 37x10 Bq/kg, 
enquanto o samário-147 mostra uma atividade 1000 vezes maior. 

RADIATIVIDADE INDUZIDA 

Ha um certo número de radionuclídeos na superfície da Ter
ra e atmosfera que foram induzidos pela interação dos raios cósmi
cos cc os núcleos de gases do ar. Os mais importantes desses ra
dionuclídeos sao o trítio( H),carbono-14 e berílio-7 e berílio-10. 
Os demais nuclídeos são de menor importância. Na Tabela-4 damos 
a lista desses elementos e suas propriedades. No impacto das ra
diações cósmicas primárias com os elementos da matéria do topo da 
atmosfera,acontecem violentas reações nucleares,nas quais muitos 
neutrons,protons,particuias alfa e outros fragmentos do átomo sao 
emitidos. Entre os fragmentos temos núcleos de trítio, berílio-7 
e berilio-10.de onde se originam os radionuclídeos citados acima. 
0 trítio é formado nas reações de fragmentação de átomos e também 
pela ação de um neutron rápido sobre o átomo de nitrogênio. Estima-
se que a produção total de trítio é de cerca de 0,4/cm*/s. Há também 
evidência de que algum trítio venha diretamente do S.l. 

0 carbono-14 é formado quando o nitrogênio-14 captura um 
nêutron (lento) e em seguida perde um próton. Os neutrons térmicos, 
nas reações nucleares no topo da atmosfera,resultam do desacelera-
mento dos neutrons produzidos pelos raios cósmicos. 0 fluxo de neu
trons gerados por raios cósmicos é de 1 nêutron/s/cm2 da superfície 
terrestre e praticamente quase todos esses neutrons desaparecem pe
la captura do N-14. Estima-se que a produção de C-14 é de 2,4 áto
mos/cm* /s e que há muitos milhares de anos essa taxa está constan
te, até que foi detonada a primeira bomba atômica. 

No organismo de todos os seres vivos,o c-14 existe em 
concentração equilibrada e constante. A quantidade de C-14 em subs
tâncias vivas é de 0,3 Bq/g de carbono do organismo. Depois da mor-* 
te do organismo vivo começa a diminuir a concentração de C-14 nos 
restos. Como a meia-vida do C-14 é de 5730 anos,50% do C-14 desa
parece a cada período de uma meia-vida,isto implica em desapareci
mento de 99,9% depois de 10 períodos de meia-vida ou depois de 

http://berilio-10.de
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57.300 anos. Por isso a razão C/ C e empregada na datação de 
fósseis. 

Um homem de 70 kg possui cerca de 12,6 kg de carbono no 
corpo. A atividade total do C-14 no corpo é,portanto,da ordem de 
3700 Bq,entretanto,para nossa saúde,a dose de radiação do C-14 é 

1,6x10 mSv/a nos tecidos ósseos e 7x10 mSv/a nasgonadas, 
isto deve-se à baixa energia beta( 10 eV) do seu decaimento. 

0 trítio existe no ar,principalmente na forma de vapor 
de água,por isso precipita na chuva. Da mesma forma que o C-14,foi 
produzido igualmente durante os testes nucleares na atmosfera.Cal
cula-se que é formada uma quantidade de 92,5 Bq/m* por ano,sendo o 
inventario total da Terra de 2,96x10 Bq. A quantidade de trítio 
no corpo humano é de aproximadamente 0,37 Bq e de acordo com estu
dos publicados pelo UNSCEAR.a dose anual de um indivíduo é de cerca 
de -5 

4x10 mSv. 

FONTES NATURAIS DE RADIAÇÃO IONIZANTE EXTERNA 

A dose .de radiação ionizante recebida pelo corpo humano 
de fontes externas(ao corpo) provem dos raios cósmicos e dos radio-
nuclídeos emissores de radiação gama que existem na superfície da 
Terra. 0 UNSCEAR estimou que a dose de radiação gana de fontes ex
ternas é de 0,5 mSv/a devida à fontes terrestres e de 0,28mSv/a 
devida ã radiação cósmica,isto em áreas sem anomalias radiativas. 
Nos locais mais elevados,as doses de radiação cósmica são maiores. 

TABELA: 10 

Taxas de doses anuais de radiação gama gerada pelo rádio-226,U-238, 
íh-232 e K-40 das rochas* 

Taxa de dose em mSv/a 
Tipo de rocha 

226Ra 23S 232Th 40K 

ígneas 

Arenito 

Xisto 

Calcário 

0,24 

0,13 

0,20 

0,08 

0,26 

0,08 

0,08 

0,08 

0,37 

0,18 

0,31 

0,04 

0,35 

0,15 

0,36 

0,04 

*UNSCEAR(1958) 
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TABELA: 11 

Contribuições das fontes naturais de radiação Interna e externa 
mais Importantes para as taxas de dose do tecido do corpo humano, 
em regiões consideradas normais* 

Fonte de 
radiação 

RADIAÇÃO 
EXTERNA 

RADIAÇÃO 
INTERNA 

Percenta 
gem devi 
da a par 
tículas" 
alfa e 
nêutron 

• 

Raios cós
micos (in
cluindo 
neutron) 

Radiação 
terrestre 
(incluin
do ar) 

X-40 

Rb-87 

Ra-228 e 
produtos 
de decai
mento 

Pb-210 e 
produtos 

C-14 

Rn-222(dis 
solvido no 
tecido) 

Taxas de 

GÔnadas 

0,28 

0,50 

0,20 

0,003 

0,003 

0,007 

0,003 

1,3 

exposição em mill 

Canal de 
Havers 

0,28 

0,50 

0,15 

Z 0,003 

0,007 

0,021 

0,016 

0,003 

4,4 

Gray/a 

Medula óssea 

0,28 

0,50 

0,15 

^0,003 

0,0003 

0,003 

0,016 

0,003 

1,4 

• UNSCEAR(1966) 
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RADIAÇÃO DAS GALÁXIAS 

As radiações primárias que se originam no espaço exter
no, incidem homogeneamente sobre o topo da atmosfera terrestre. Con
sistem em 8596 de prótons, 14% de partículas alfa(núcleo de. hélio) e 
cerca de 1% de núcleos de elementos de número atômico entre 4(be-
rílio) e 26(ferro),com maior freqüência de núcleos de oxigênio,ni
trogênio e carbono. Essas radiações possuem energias poderosíssi
mas de 10 eV a 10 eV. Essas energias são mais encontradas acima 
de 25 km de altura,na estratosfera.Somente uma pequena parte dessa 
energia vem do Sol,exceto quando há "flares" a cada período de 
cerca de 11 anos. 

As interações das partículas primárias com os núcleos da 
atmosfera produz elétrons,raios gama,neutrons e mésons. Ao nível 
do mar,os mésons representam 80% da radiação cósmica e os elétrons 
20%. Estima-se que apenas 0,05% dos protons primários penetram até 
o nível do mar. 

As doses de radiação de origem galática são afetadas pe
la altitude e latitude geomagnética. Na troposfera, a radiação ga
lática dobra para cada 2 km de altura que subimos. 

Foi estimado que ao nível do mar,nas latitudes médias,a 
dose anual devida à radiação cósmica é de cerca de 0,3mSv. Essa 
dose não é maior porque o campo magnético terrestre detém fora da 
troposfera grande parte das radiações de particuias,além de des
viá-las para os pólos,especialmente os elétrons e prótons. Por is
so, na area equatorial o fluxo de radiação cósmica é menos intenso. 

0 campo magnético da Terra divide as radiações cósmicas 
em duas camadas,de acordo com suas massas: entre 1000 km e 3000 km 
acima do equador magnético,fica o cinturão de prótons e mais para 
o alto encontramos a camada de elétrons. 

A origem das radiações galáticas ainda está coberta por 
mistérios para os cientistas,embora haja algumas teorias para ex
plica-las. A grande energia dessas radiações cósmicas,segundo a 
teoria mais provável,é produzida pelo aceleramento das partículas 
pelos poderosos campos magnéticos interstelares. 
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