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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a

verificação dos efeitos da urbanizacio nos níveis de radiado

9ama ambiental, e suas possíveis causas, de una área anômala

Para verificar os efeitos da urbanizacio era

necessário conhecer as medidas dm radioatividade gama

ambiental da área anômala num período anterior ao processo

inicial de sua urbanizado. Por esse motivo, principalmente, o

trabalho de campo foi realizado em Guarapari, um município do

litoral do Estado do Espírito Santo, rico em areias

monazíticas que contêm tório e urânio, e onde há um estudo

feito na década de 60. Tal estudo foi desenvolvido por

cientistas brasileiros e estrangeiros, representados por

Francisco X. Roscr, da PUC - Rio de Janeiro, e Thomas L.

Cullen, da Fordham University - New York.

Nas medições realizadas em Guarapari para este

trabalho foi utilizado um detector cintilador inorginico de

NaI com filtro de Cu+Pb, acoplado a um contador de pulsos.

Esse instrumento foi calibrado no laboratório da Seçio de

Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia,

226utilizando uma fonte puntual de 1,9 mg de Ra, um contador

Geiger-Müller e adotando a técnica "shadow'shield" de

calibrado.

Para se determinar os efeitos da urbanizacio nos

níveis de radiado gama ambiental da regiio de Guarapari,

adotou-se a mesma metodologia aplicada no trabalho de campo da

década de 60. Em adido a essa metodologia, foi aplicado um

procedimento laboratorial cuja finalidade era a determinado

vi



dos fatores de atenuação dos materiais utilizados na

urbanização da região

Os resultados deste trabalho indicam claramente

que houve uma redução nos níveis de exposição externa das ruas

e praças de Guarapari. Foi constatado que essa redução ocorreu

em conseqüência dos materiais utilizados na urbanização.
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ABSTRACT

The aim of the present work is the verification

of the effects of urbanization, and their possible causes, in

the levels of environmental gamma radiation, in an anomalous

area.

To verify the effects of the urbanization, it

was necessary to know the measurements of the environmental

gamma radioactivity of the anomalous area when its

urbanization process had not been started yet. Chiefly by this

reason, the field work was accomplished in Guarapari, a

municipality in the seacoast of Espirito Santo State. This

place was chosen because all the region is rich in monazite

sands, which have thorium and uranium contents, and there is

also a study carried out in the 6*'s decade by Brazilian and

foreign scientists, respectively represented by Francisco X.

Roser, of PUC - Rio de Janeiro, and Thomas L. Cullen, of

Fordham University - New York.

To achieve the measurements in Guarapari to

develop this present work, it was made use of an inorganic

scintillometer detector of Nal with Cu+Pb filter coupled to a

sealer. This instrument was calibrated in the laboratory of

the Nuclear Engineering Department of Military Institute of

Engineering, using a punctual source of 1,9 mg of Ra, a

Geiger-Mueller counter and adopting the shadow-shield method

for calibration.

To establish the effects of urbanization in the

levels of the environmrntal gamma radiation in Guarapari, it

was used the same methodology applied to the field work

viii



carried out in the 1964 decade. In addition to this

Methodology, it was used a laboratorial proceeding» whose

finality Mas to determine the attenuation of the Materials

used in the urbanization of that region.

The results of this work shows clearly that

there urns a reduction in the levels of external exposition in

the streets and squares of Guarapari. It was ascertained that

the reduction was due to the Materials used in the

urbanization.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCSO

1.1 - OBJETIVO DO TRABALHO

Os fenBuenos geológicos responsáveis pela

formação e transformado da litosfera deram origem a uma

distribuiçlo nem sempre homogênea de elementos químicos na

crosta terrestre. Esses fenômenos são os responsáveis pelas

jazidas, com concentraçSes de diferentes elementos,

encontradas na superfície da Terra. As regiSes que concentra*

elementos como o urânio ou tório são denominadas anômalas e

apresentam níveis de radiação natural maiores do que a média

observada. A tabela 1.1 apresenta as concentrações médias de

urânio e tório em diferentes formações .

0 objetivo deste trabalho é a verificação de

possíveis alteraçSes nos níveis de radiaçio natural de áreas

an8malas, ao longo do processo de urbanização.

Foi necessário, para a realizado deste estudo,

escolher uma região cujas medidas dos níveis de radiação, no

período inicial de urbanização, fossem conhecidas. Os estudos

dos níveis de radiação realizados, na década de 60, por

Francisco X. Roser, da Pontifícia Universidade Católica do Rio

de Janeiro, e Thomas L. Cullen, da Fordham University of New

York, no litoral do Estado do Espírito Santo*'3'4'9'*'7

levaram a escolha do município de Guarapari como centro das

avaliações consideradas neste trabalho. Foi necessário,

também, para a realização desta pesquisa, um estudo detalhado

do processo de crescimento urbano do local com o passar dot



anos.

TABELA 1.1 - Resumo das concentraçBes dos radionuclídeos

presentes na maioria das rochas e solos existentes.

SUMÁRIO DA CONCEKIRAÇAO DE RADIONDCIÍDEOS NAS ROCHAS E RO SOLO •

TIPO DE ROCHA
Potáralo40

HMri

Rnbidio87 Tório232 Urânio 238

Rocha* tanta*

Batatto
(média da erata)

Maflcat4

Slállcai e

Oianlto
(média da crosU)

Rocha* ndünantam

ToUwDm:
Quartso limpo
Quartan tujo
AreMo

Arala*d»pnls
Rocha* carbonátlca*

Crofta contlnantal tup.

Médlar

Solo**

03 J00 40 30 3-4 10-15 03-1 7-10

0,3-1,1 70-400
4fi 1.100-1300
4 >1JOOO

2,7
<1
27
2-3

<1
03

23

800
O00
4007

«00400
ooo

70

aso
400

1040 1-40
170-200 190-180
170-200 150-180

120 * 110
«40* <40
907* 807

80-120* 80
«07 <40
10 8

740
16; 30 60-80

17 70

7slO
3*4,7 5*60

3 40

12 90
<2 <8

3-67 10-257
27 <«

tf 25
2 8

3,7

2-37 407
1-27 10-257

3 40
2 2S

112

65

100

50

10,7

9 37

23

13

36

66

• - Rtferfaelaf citada* uo testo do IfCRP 94; valor»* simpl** tio média* a valora* MÜmadm
. raftrancla wtlo acompanhado* com ponto» da Intorrogaclo.

b - Para a* teria* obterem tqullftrlo ajfa • btta, ou aUvIdad* gama aproximada (nchdodo

c - Pan ai téríi obtonm »qull»rio alfa • beta, on athriàad»
"Bnmutnblwtf» ndlafle XX multiplicar por 8,6 ou 3 rMB«cUfamaato.

d - Da Cia* tt ai. 0966> para poMario • naWHo,«lotmaj» 4* falom aclan»»

• -EitlinadopalaaplIcKiodanrtodVaPBnaaMiiBacroflUcomiwip^toaopotáralo.
f-D* Taylor •MeLM»aB(lM6).
• - Mtdldai do ttpactro gama "to alta" am 200 localldadM por Lowd»r at al. (064).

FONTE: NCRP 94



Comparando-se as medidas obtidas no inicio do

processo de urbanização de Guarapari, COM as medições

realizadas em 1993 para este trabalho, e levando-se em

consideraçio o histórico do processo de urbanizado da regiio,

pode-se observar com clareza a influência da urbanizaçSo nos

níveis de radiação natural de uma área anômala.

1 2 - JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

0 homem convive com a radioatividade desde sua

origem. Entretanto, data de pouco antes do fim do século XIX a

descoberta, por Becquerei, do fenômeno da radioatividade. A

descoberta e os experimentos clássicos realizados pelos Curies

e outros cientistas foram de grande valia para o conhecimento

da radioatividade natural.

Cedo tornou-se aparente que a radioatividade

natural era uma informado útil para estudar a estrutura e as

propriedades da matéria, tanto numa escala microscópica quanto

macroscópica. 0 fenômeno da radioatividade foi usado, por

exemplo, para rtver a estrutura do núcleo atômico, para

estimar a idade da Terra, e para medir as taxas de formado

sedimentar do fundo do oceano.

Mesmo antes da descoberta da radioatividade

natural, os experimentos de Crooks e Roentgen, relacionados

com a descoberta dos raios X, proporcionaram uma vasta

aplicado da radiado na área médica diagnostica. Entretanto,

o uso desses raios X demonstrou que, associados aos

benefícios, existiam riscos relacionados ao emprego da

radiado de forma descontrolada.



COM O desenvolvimento da* armas nucleares e das

indústrias da energia nuclear, intensificou-se os estudos,

iniciados desde a época dos radiologistas, dos riscos de se

expor o homem a radiado. Dessa forma, passou a existir um

anplo conhecimento de efeitos biológicos produzidos por altas

doses de radiacio. Porém, pouco se conhecia de possíveis

efeitos produzidos, no homem, por pequenas e intermitentes

doses ou baixos níveis de radiacio contínua . Era evidente,

entretanto, que o conhecimento dos efeitos de baixas doses

necessitava de infornacSes estatísticas envolvendo um número

razoável de casos analisados. Esse fato gerou um grande

interesse pelo conhecimento da radioatividade natural e«

regiões anômalas, associada a baixas doses de radiacio. Nesse

escopo incluiram-se os trabalhos realizados no Brasil pela PUC

do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Biofísica da UFRJ, em

associacio com a Fordham University d* Nova York 8'3'4'5'*'7

Uma das áreas escolhidas para essa pesquisa foi

a cidade de Guarapari, no Estado do Espírito Santo, rica em

areias monazíticas. Entretanto, a cidade cresceu, se

urbanizou, e muito pouco se conhece dos efeitos da urbanizado

em medidas de radiacio natural nessas regiSes anômalas.

Portanto, este trabalho se propSe a verificar os efeitos dessa

urbanizado na radiado natural da cidade de Guarapari.

1 3 - ESTRUTURA 00 TRABALHO

Este trabalho tem sua estrutura de apresentado

composta basicamente de «eis capítulos, que se encontram, por

sua vez, subdivididos cm alguns itens.



O primeiro capítulo apresenta a introducSo da

tese, que descreve os objetivos a serem alcançados neste

trabalho, assim como a justificativa que motivou sua execuçio.

0 segundo capitulo trata d* radiacio natural,

descrevendo suas onger.s. Devido ao fato da radiacio natural

oriunda da crosta terrestre ser de grande importância neste

trabalho, a mesma se encontra apresentada de forma mais

detalhada. 0 Município de Guarapari encontra-se referenciado

no final deste capítulo, segundo aspectos geológicos e

históricos, é feita também uma descriçio do processo de

desenvolvimento urbano do município, ocorrido ao longo dos

anos.

A seleçSo dos instrumentos utilizados nas

medições realizadas neste trabalho e as características dos

mesmos se encontram no terceiro capítulo. Descreve-se também,

neste capítulo, a finalidade de se calibrar os instrumentos

utilizados nas medicSes de radiacio e a técnica adotada na

calibraçXo.

A metodologia e o procedimento experimental slo

o teor e a essência do quarto capítulo. Neste capítulo é feita

uma revislo da forma em que foram realizadas as mediçScs da

década de 69, e é apresentada a metodologia aplicada nas

medicSes atuais. Uma vez constatado, no segundo capítulo, que

a urbanizaçio se tornava evidente na pavimentado das ruas e

praças, tornou-se necessário um estudo de possíveis atenuacSes

da radiacio, devido aos materiais utilizados nessa

pavimentaçlo.

No quinto capítulo slo apresentados, de forma

resumida, os resultados das medicSes realizadas para este



trabalho e os da década de 60. Sio feitas, também, algumas

discussões relacionadas com esse* resultados.

No capítulo seis sío apresentadas as conclusões

finais deste trabalho e como conseqüência sSo feitas algumas

recomendações.

0 apêndice é composto por três partes. Na

primeira e segunda partes sio apresentadas as composições

químicas dos bloquetes de concreto e do asfalto, utilizados na

pavimentação das ruas de Guarapari. Na terceira parte sSo

apresentadas, detalhadamente e em conjunto, as medidas obtidas

para este trabalho e as da década de 69.

Encerrando o trabalho encontram-se as

referências bibliográficas, enumerando o material de pesquisa

n«. ordem de aparecimento no texto. Permite-se, assim, uma

posterior revisto bibliográfica para futuros trabalhos de

pesquisa nessa área do conhecimento.



CAPÍTULO 8

RADIAÇSO NATURAL

8 1 - ORIGEM

Os mecanismos físico-químicos de formação da

crosta terrestre deram origem a mais de 300 nuclídeos na

natureza, entre os quais já foram identificados mais de

setenta como radioativos. Todos os elementos que têm número

atômico maior que oitenta possuem isótopos radioativos, e

todos os isótopos de elementos mais pesados que oitenta e dois

são radioativos. As abundância* relativas dos isótopos agora

presentes na Terra sio derivadas de razões isotópicas

produzidas quando o universo foi formado.

Os nuclídeos radioativos constituídos na

formação da Terra tiveram suas abundincias modificadas devido

às suas meias-vidas, ou à dos radionuclídeos que nele

decaíram. Dessa forma, somente radionuclídeos com me*as-vidas
a

superiores a 10 anos sío encontrade** na natureza, como por

exemplo o urânio £38, o urânio 235, o tório S3S e o potássio

40. Entretanto, devido à sua for;,ia de geração, sio encontrados

também na natureza radionuclídeos com mtias-vidas inferiores a
o

10 anos, produzidos pelo decaimento do urânio S3B, urânio £35

e tório 232. Entre esses podem ser citados, por exemplo, o

23fTh, com meia-vida de 8 x IO4 ano*; ofl#Pb, com meia-vida de

£2 anosj o Rn, com meia-vida de 3,8 dias; o Pb, com

214
meia-vida de 10,6 horas; o Bi, com meia-vida de 19,7 minutos

MA m

c o Rn, com meia-vida de 95 segundos .

A presença desses radionuclídeos naturais nas

7



rochas e no solo é a grande responsável pela radiação

terrestre natural a qual o homem está exposto. Contribuem,

também, para essa exposição sobre o homem, a radiação cósmica

e os radionuclideos por ela formados, denominados

cosmo9ênicos. A composição da radiação cósmica é complexa,

sendo cerca de SSX produzida pela radiação branda de elétrons

e fótons, e os restantes 75X produzidos, a maioria, por mésons

mu . A contribuição dos raios cósmicos na exposição do homem

é praticamente homogênea, ao nível do mar, na superfície da

Terra, variando em cerca de 10X com a latitude geomagnética e,

de forma mais acentuada, com a altitude. A figura S.l,

extraída da publicação da "National Comission on Radiation

Protection" (NCRP 94) apresenta a variação das taxas de dose

devido à radiação cósmica com a altitude .

A contribuição da radiação cósmica na média

mundial de dose equivalente, apresentada no UNSCEAR BB , é de

0,30 mSv/a. Verifica-se, entretanto, que dependendo da

altitude podem ser encontrados valores muito superiores. Na

Cidade do México, situada a 2450 m, o valor é trís vezes

superior ao valor de uma região situada no nível do mar.

A partir das variacSes da taxa de dose com a

altitude, calculou-se a taxa de exposição, considerando a

correção devido à latitude determinada por Millikan . Alguns

resultados estão apresentados na tabela S.l, normalizados para

1,00 numa latitude norte de 48,99° e longitude de 40° oeste.
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TABELA 2.1 - Taxas de exposição normalizadas da radiação

cósmica, em função da latitude, para

longitude de 40 oeste.

uma

1AT1TUKS

HEKISFílID NOITE

48,95°

40.01°

31,25°

24,29°

17,14°

HEUISFclIO SUL

10,00°

17,14°

22,50°

27,50°

35,00°

IAXA K Exrositao
MtttALIZMA

1.00

0,98

8,96

0,94

0,92

0.92

0,94

8,96

0,98

1,00

Situação semelhante é também observada na

contribuição da radiação devido à presença de radionuciideos

na crosta terrestre. Existem regiões no mundo onde os níveis

de exposição externa das fontes naturais excedem

substancialmente os intervalos de variabilidade normais. Essas

áreas têm sido identificadas na Itália, localizadas nas

províncias de Lazio e Campania, na França, na cidade de

Ramsar, no Irã, em Madagascar e na Nigéria. Porém, os casos

mais conhecidos e estudados são os das regiães de Kerala e

Tamil Nadu, nt índia, onde ocorrem concentraçSes de areias

monazíticas com teores elevados de tório, e os das regiSes

brasileiras de Guarapari, Meaípc e Poços de Caldas. Na região

de Kerala, onde em 1970 viviam cerca de 199.999 habitantes,

são encontradas exposições externas entre 0,2 e S,ó R/ano.



Estes valores de exposição correspondem • uma variação na dose

equivalente de radiação extern» de 1.6 a 26,0 mSv/ano.

Dosímetros termoluminescentes implantados em ratos liberados

na região do Morro do Ferro, em Poços de Caldas. apresentaram

valores de dose equivalente devido à radiação externa entre 13

e 67 mSv/ano.

A dose média equivalente, na superfície da Terra

ao nível do mar. devido a fontes naturais, estimada no UNSCEAR

1988 , é de 2,45 mSv/ano. Esse valor era estimado até 1982,

pelo mesmo UNSCEAR, em cerca de 1,00 mSv/ano . Taxas médias

de dose equivalente, publicadas em 1991 na Europa,

apresentaram valores entre 5 e 8 mSv/ano para Franca, Espanha,

Suécia e Finlândia . Essa variação nas médias demonstra que

ainda é de se esperar modificações nos valores de taxa de dose

média na população à medida que melhor se conheçam os dados

radiológicos na superfície da Terra e que se aprimorem as

técnicas de medicSes.

2.2 - FONTE DE RADIAÇSO NATURAL NA CROSTA TERRESTRE

2.2 1 - Séries Naturais

Três famílias de isótopos radioativos de

elementos pesados são responsáveis pela maior parte da

radioatividade natural existente na superfície da Terra Estas

são a série do urânio, a série do tório e a série do actíniD.

Os membros individuais dessas famílias e suas propriedades

estão listados nas tabelas 8.2, 2 3 e 2.48.

Acredita-se ter existido uma quarta família, a

11



série do neptúnio, que originou do elemento pai plutônio 241.

Entretanto, o plutônio 241 teu uma meia-vida ligeiramente

superior a quatorze anos e portanto sobreviveu pouco após sua

formação original. Outros membros da série também

desapareceram, uma vez que suas meias-vidas eram relativamente

pequenas. 0 único membro sobrevivente da família do neptúnio é

o pseudoestável isótopo bismuto 299 que, segundo Araújo Penna,

acredita-se ter uma meia-vida maior que 19 anos .

Segundo Seaborg, os elementos transuranianos que

recentemente têm sido produzidos artificialmente devem ter

existido na natureza em alguma época, mas suas meias-vidas são

tão pequenas que os mesmos desapareceram há muito tempo.



TABELA SB - Henbros individuais da série do urânio • suas

propriedades.

Isttopo

m g

buDdlBcia
íiotíeici

n

»"Ac

'"Th

: u p 0
l l IPb

iiiit

0.72

21.7

Rtil-Tidi Iriiacio

7.11 IV aioi

lltITtl

Ufa

Gaia

25.(4 k.

3.25 i 10* anos

21.f anos

18.2 diat

22liB.

11.4 dial

4.0 teg.

1.77110-' M J .
36.1 Bin.

ÍÍVfc.
o.» m.
4.71 i in.

kta

Alfa

6au

Ml
ím

Can

i!
Alfa

Gau

Alfl

GU3
Alfa
ufa
fita

tut

!f?S
Stu
kta
8au

hictitagM
iiittio*

.7
a5»

(coulito)

(COUl(IO)

1.27

l.lf

'loiialixado a 1001 para cada radioBtclldto
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TABELA S 3 - Membros individuais da série do tório e suas

propriedades.

Itôtopo

'«th

»»«Ia
"•Ac

"•th

"•ia

"•In

»»Po
'"Pb

'"Bi

'"Po
J H T 1

2>>Pb
* lorialixado

Abundlncia
uotApica
relativa

(I) Rtia-rida

100 1.4 i IO11 anos

(.7 anos
(.13 h

1.9 anos

3.(4 dias

55 itg.

0.16 itg
10.Í o

íü.5 iii

3.04x10-' »ej

3.1 aiD.

52,3 Iitártl
a 1001 para cada radiouuclldto.

ladiaçlo

Alfa
Gau
Btta
Btta

Gaia

Alfa

Alfa

Gaii
Alfa
Gaia
Alfa
Btta

Gaia

Btta
Alfa

Gau coi Bttl

Gaia coi Alfa

Alfa

Btta
Gau

Inergia
(Rt()

4.01
3.95
0.055
0.055
2.18
1.85
1.72
1.11
0.(4
0.46
0.058
0.129
0.184
5.42
5.34
0.083
5.(8
9.43
5.19
0.241
(.28
0.50
(.77
0.33
0.57
0.176
(.238
0.300
2.25
(.086
(.047
1.81
1.(1
1.03
0.83
0.72
0.040
0.288
0.46

10.55
a lit0.103

1.802.61
0.86
0.58
0.51

Ptrctstagei
dt eiiiiio'

76
24
24
100
10.0
9.6
(.7
53.0

13*
53.0
5.2

71
28
1.6
94
6
0.43.7

100
0.07

100
*BB
"12

47
3.2
(4
9.8
25.1
1.0
1.8
2
13
7
2
0.5
0.8

(eoipltxo)
•0
JJ

100100
12
86
23



TABELA 2 4 - Membros individuais da série do actinio e suas

propriedades

Uòtopo

itig

'"Th

'"•Pa

nig

"•Tb

AbuídiDcia
isotípica
relativa

(D

99.28

—

—

0.0057

Reia-nda

4.5 i 10* anos

24 dias

2.5 i IO1 anos

8.0 i 10* ano»

ladi

Alfa

Gau
leta

Gau

Beta

Saia
fmm9saia
Alfa
Gaia
Alfa

Gaia

"'Ia -- 1(22 anos Alfa

Gaia

-- 3.8 dias Alfa
Gaia

111Po -- 3.05 l in . Alfa
"•Pb -- 25.8 l i o . Beta

Gaia

"•At -- 1.5-2.0 aeg. Alfa

"•Bi -- 19.7 I ÍD . Beta

Alfa

" (Po -- 1.(4 x 10-« scg. Alfa
Gau

"•Ti -- 1.3 i in . Beta

Gaia

"•Pb -- 22 anos Beta

Gau
"•Bi -- 5.0 dias teta

Alfa
"•Po -- 138 dias Alfa

Gau
'••TI -- 4.2 l ia . Beta
"'Pb 25.2 litável

'lorialiiado a 1001 para cada ralionucllóto

1 5

Intrgia
(Hef)

4.20
4.15
0.048
0.192
0.100
0.092

2.29
1.53
1.25
0.39
0.117
4.77
4.72
0.093
4.«8
4.61
4.51
0.059
0.253
4.78
4.59
0.186
0.25
5.48
0.510
6.0
0.72
0.053
0.242
0.295
0.352
Í.70
i . i5
3,26
1.51
1.00
1.88
5.52
5.45
5.27
7.{8
0.799
1.9
1.3
2.3
0.296
0.795
1.31
0.015
0.0Í1
0.0465
1.17
5.0
5.3
0.80
1.51

Percentaoei
de u i t s i o '

75
23
23
65
35
4.0

'li'1
<1
<1
0.13
4

72
28
5

76
24
0.35
0.6
0.02

94.3
5.7
4
0.007

100
0.007

99+
100

1.6
4

19
36
94
6

19
40
23
9
0.008
0.011
0.001

100
0.014

56
25
19
80

100
21
81
19
4
99*

5 I 10"'
100

0.0011
100



8.2.2 - Distribuição Natural em Rochas

Pesquisas geológicas realizadas na superfície da

Terra evidenciaram a presença, em maior ou menor quantidade,

de urânio e de tório em todos os tipos de rocha ou solo e, em

conseqüência, dos radionuclídeos pertencentes a.s duas séries.

0 urânio e o tório fazem parte de um ciclo

geológico que compreende três fases:

a - Fase zgnea, que dá origem a distribuição

primária dos elementos e, conseqüentemente, à sua concentração

em determinados tipos de rochas e, excepcionalmente, a

formação de jazidas.

b - Fase Sedimentar, na qual prevalecem os

processos de alteração, intemperismo, erosão, transporte e,

finalmente, deposição do material em ambientes de sedimentação

continental ou marinha. Nessa fase é que se formam as grandes

jazidas sedimentares de urânio, onde os teores se elevam a

mais de 1.000 ppm, podendo atingir até 4.000 ppm.

c - Fase Metamórfica, em que predominam os

processos de alteração das rochas, resultando na formação de

rochas metamórficas. Essas rochas, contendo ou não urânio e

tório em função de sua origem, quando depositadas em bacias de

subsidência, vão afundando na crosta para profundidades cada

vez maiores, até atingir uma zona onde » pressão e a

temperatura conduzem a refusio c ao retorno io estado

magmático.
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A - DISTRIBUICSO DE RADIONUCLiDEOS EH ROCHAS xGNEAS

As fontes primárias de radioatividade natural,

proveniente principalmente do potássio, rubídio, urânio e

filhos e tório e filhos encontram-se na crosta terrestre e no

seu manto plástico subadjacente. Movimentos de material do

manto para a crosta e o calor produzido pela desintegração

radioativa na mesma produzem uma reorganizado dos elementos

químicos nessa crosta, que tendem da homogeneidade para a

heterogeneidade, num processo conhecido como diferenciação

magmática. fe medida que o maama fundido se resfria, formam-se

os minerais silicatados. Nos primeiros estágios da

solidificação os silicatos tendem a ser ricos em ferro e

magnésio, formando os assim chamados minerais máficos, de

coloração predominantemente escura. Com o prosseguimento da

diferenciação e o resfriamento maior, formam-se os silicatos

ricos em silica, alumínio, sódio e potássio, ou minerais

siálicos, geralmente de coloração mais clara ou com manchas de

colorações branca, cinza claro e rosa.

Nem o urânio nem o tório são compatíveis com a

estrutura cristalina dos principais silicatos. Além disso,

ambos estão presentes em concentrações tão pequenas que tem

pouca tendência a formar minerais nos quais eles sejam

componentes essenciais. Em conseqüência, as últimas porções do

magma a sofrer resfriamento tendem a formar minerais pouco

freqüentes na natureza, contendo urânio, tório e outros

elementos traços. Os últimos silicatos a cristalizar são

também os que contêm a maior parte do potássio e do rubidio.

Magmas ricos em potássio, silica e alumínio, e que sofrem
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resfriamento lento, tendem a desenvolver 9randes cristais de

feldspato potássico e a concentrar a maior parte dos elementos

traços

0 processo de diferenciação nagmática leva então

a uma concentração dos principais radionuclideos naturais nas

rochas ígneas siálicas, de cores claras.

Os sucessivos processos orogênicos que se

sucedem na Terra, com a subsidência de grandes porções da

crosta, refusão de rochas em profundidade e retorno ao estado

magmático, deram lugar a outras tantas repetições do processo

de diferenciação magmática, fazendo desaparecer algumas

regiões que continham urânio originalmente e dando origem a

novas rochas magmáticas, com ou sem urânio.

A abundância de elementos em vários tipos de

rochas mostra que as rochas máficas típicas como o basalto, de

cor escura, contém cerca de 0,BX de potássio, 40 ppm de

rubídio, 3 a 4 ppm de tório, e 0,5 a 1 ppm de urânio. As

rochas siálicas, do tipo granito, mosqueadas de cores claras e

baixo teor de cálcio tipicamente contêm mais de 4% de

potássio, 170 a £00 ppm de rubídio, 17 ppm de tório, e 3 a 5

ppm de urânio.

Em áreas de rochas ígneas expostas , critérios

baseados principalmente na cor da rocha servem para estimar a

quantidade de material radioativo colocado disponível para a

hidrosfera e a atmosfera, pelos processos de decomposição

química ou física, coletivamente conhecidos como intemperismo .
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B - DISTRIBUICSO DOS RADIONUCLÍDEOS NAS ROCHAS SEDIMENTARES

As rochas sedimentares são fornadas pelos

processos de desintegração e decomposição das rochas

associados ao transporte e subseqüente deposição do material

intemperizado.

Os processos de intemperismo compreendem a

expansão e a contração térmica. expansão da água que se

congela nos interstícios, ataque químico e lixiviacão,

oxidacão por exposição ao ar e ao sol, ação biológica dos

organismos vivos e erosão pela água, pelo vento, pelo gelo ou

pela ação do homem.

Quando o processo mecânico predomina, a

separação dos minerais normalmente se dá ao longo das

superfícies de contato, levando a uma separação natural dos

silicatos principais dos menos freqüentes, que contêm urânio e

tório. Esses últimos, por exemplo zire3o e monazita, são mais

resistentes ao ataque químico, e em áreas de rápida erosão

podem ser encontrados como pequenos grãos entre grãos maiores

de areia e cascalho aluvionar. Assim são formados os

conhecidos depôsjtos aluvionares, de praia ou fluviais, de

monazita e outros minerais pesados como a zirconita e a

ilmenita.

Onde o ataque químico predomina, alguns dos

minerais principais tendem a formar minerais de argila com

grande capacidade de adsoreão. A medida que os minerais de

urânio e tório também são quimicamente atacados, eles

contribuem com vários rsdionuclídeos para • formação dos

minerais de argila. Sob efeito da erosão, os minerais mais
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resistentes que contêm urânio e tono tendem a se separar dos

minerais principais

Os produtos do íntemperismo, se a rocha é

decomposta até a formação de grãos individuais, são então

1 - areias dos principais minerais, praticamente

isentas de radionuclídeos,

E - minerais de argilas enriquecidos em

radionuclídeos, e

3 - pequenas quantidades de 9rSos menores,

densos e resistentes, de minerais pouco freqüentes, contendo a

maior parte dos radionuclídeos das séries do urânio e do

tono

Em condições especiais, a partir de sua

ocorrência original ou singenética como componente de rochas

ígneas, o urânio passa em solubilidade crescente para as águas

superficiais e subterrâneas, as quais, sob determinadas

condições físico-químicas, precipitam este elemento, formando

as jazidas sedimentares.

C - DISTRIBUICSO DOS RADIONUCLÍDEOS NAS ROCHAS METAMÓRFICAS

«

h medida que porções de crosta terrestre

afundam, por movimentação tectônica, a presslo e a temperatura

aumentam, e os minerais estáveis nas condições da superfície

tornam-se progressivamente menos estáveis, até atingir as

condições de recristalizacão, com formação de novos minerais

estáveis nas novas condições. 0 metamorfismo é assim um

processo progressivo de dissolução e recristalizacio dos

minerais, com diferentes estágios e diferentes assembléias



minerais para cada condição de temperatura e pressão. Em

qualquer estágio, no entanto, as rochas met amorfieas mantêm

pelo menos algumas das características da rocha original. A

presença de radionuclídeos nas rochas met amorfieas depende,

assim, em grande parte, da sua existência nas rochas originais

das quais as mesmas derivam.

As mesmas generalizações aplicadas às rochas

igneas e sedimentares podem ser, portanto, extrapoladas para

as rochas met amor ficas que lhes correspondem.

Assim, um gnaisse proveniente de met amorfização

de rochas graníticas terá um conteúdo de urânio e de tório

equivalente ao de sua rocha matriz, o mesmo acontecendo com os

xistos e filitos provenientes de folhelhos, com os quartzitos

provenientes de arenitos, e assim por diante.

2.2.3 - Radioatividade no Solo

Admitindo-se que os solos representam, a grosso

modo, as rochas subjacentes que lhes deram origem, a

radioatividade do solo deve ser a mesma da rocha subjacente.

Essa radioatividade pode ser reduzida pela lixivíaçio das

águas de percolação que dissolvem determinados minerais e

carreiam os radionuclídeos. Pode, também, ser aumentada pela

precipitação desses mesmos radionuclídeos carregados em

suspensão ou solução, quando as condiçSes físico-químicas

favorecerem essa precipitação.

Os solos tanto podem representar o substrato

rochoso imediatamente abaixo, quando o intemperismo age apenas

de cima para baixo, como podem ser formados por material
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decomposto e transportado para locais diferentes de sua

origem A água é o meio de transporte dominante, mas as

geleiras e os ventos também podem transportar o solo e,

consequentemente, seu conteúdo em radionuclídeos. Até o homem,

em suas atividades agrícolas, pode transportar material

contendo radionuclídeos, como os fertilizantes fosfatados,

alterando assim a radioatividade da rocha DU do solo

originais.

Uma camada de cerca de 55 cm de solo é a

responsável pela radioatividade detectada na superfície,

podendo mascarar para mais ou para menos a radioatividade da

rocha subjacente . Tal fato tem sido comprovado exaustivamente

na prospeccão de urânio, uma vez que dificilmente as anomalias

radiométricas levantadas na superfície correspondem à

existência de jazidas de urânio em sub-superfície.

Processos físicos, químicos e bioquímicos de

alteração dos solos modificam de várias formas a

radioatividade inerente a cada tipo de solo. De maneira geral,

pode-se afirmar que o desenvolvimento de um solo reduz o nível

de radiação e a concentração de radionuclídeos existentes na

rocha original. ,

Do ponto de vista do estudo da radiação natural,

é importante conhecer o ciclo geológico do urânio e do tório

na crosta terrestre, fe medida que as fases se sucedem, ocorre

a liberação do potássio 40, do rubídio 87 c dos principais

produtos do decaimento das três principais famílias de

radionuclídeos, para o solo, para as águas, para novos tipos

de rochas ou para a atmosfera. Podem ocorrer, também,

concentrações em determinados locais preferenciais.
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Por outro lado, as leis físicas do decaimento

radioativo determinam que seja observado um equilíbrio

secular, nas séries naturais do urânio e do tòrio. Nesse caso,

o número de desintegrações por unidade de tempo de cada um dos

radionuclídeos de uma mesma série é constante. Na prática esse

equilíbrio, na maioria das vezes, nío é evidenciado na

superfície da crosta terrestre. Tal fato se deve à diferente

mobilidade dos radionuclideos, como conseqüência dos fenômenos

de intemperismo e de processos geoquímicos e bioquímicos.

A partir dessas considerações, Beck calculou os

campos de radiação a 1 m da superfície da crosta terrestre

A tabela £.5 mostra as taxas de dose absorvida a i m do solo

para às concentrações indicadas de potássio 40 e dos isótopos

das séries do urânio e do tório. Nessa determinação Beck

considerou que os raios gama oriundos da crosta terrestre,

para um ponto a 1 m de altura, se comportavam de forma

compatível com o desenvolvimento em série do polinômio de

Boltzmann da Teoria de Transporte.

Esses valores foram reavaliados por Drexler et

alii em 1990, simulando a interação dos raios gama no solo e

17
no ar pelo processo de Monte Cario . Os resultados obtidos

por Drexler estão apresentados na tabela 2.6.

Considerando as concentrações naturais médias do

potássio 40, do urânio 238 e do tório 232 no solo, o UNSCEAR

em 198S apresentou as taxas médias de dose absorvida no ar a

13
lm do solo Os resultados são apresentados na tabela 2.7.
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TABELA £ 5 - Taxa de dose absorvida no ar , segundo Beck, a i m

do solo devido à concentração de potássio 40 e

dos isótopos das sér ies do urânio e t ó r i o , em

e q u i l í b r i o secular .

•AlIONUCLilEOS

Série " 8 U

Série i 3 í »

Concentrado

no Solo

1 »Ci l*9/ 9

17. «'"total

1 M/ks

i ,CÍ Ü " V ,
i ». u"8

1 l«/k9

i ,CÍ nIM/t

i m » I M

1 B</ks

•ensilaJe «"

Fluo 1)58 keV

fôtons ca1 . s

8.198

1,5(8

8.88S

2,828

8,968

8,87(

3,818

8,428

8,183

Taxa it lose Alsoruiia

no Ar a 1 aetro 4« Solo

«y/a

14 x ie"'

114 x 18"'

8,4 x 18*'

139 x 18"'

47 x 18"'

4 x IB"*

216 x 18~'

24 x 18"'

6 x 1 8 -

«s/k

1,48 x 18"**

13,88 x li"*

4,57 x 18""

15.98 x 18~^

5,37 x 18""

4,57 x 18"1*

24,66 x 18~'

2,74 x 18""

6,85 x 18"18

leck - 1975 - Fõtons co» energia akaixo it 58 keV contri l iet apenas co» cerca
it lv. ia dose alsorvüa.

TABELA 2 6 - Taxa de dose absorvida no ar a i m do solo,

segundo Drexler et a l i i , devido â presença de

potássio 40 e isótopos das séries do urânio e

tór}o, em equil íbrio secular.

laJiomclileos

49l

Série áo "*U

Série 4o *"n

Taxa it lose Alsorvüa
no Ar a la - Irexler

1,15 x 18~14 Cy/Jes/kg

1,28 x 18~" Cy/ies/kg

1,73 x ie"1í Cy/4es/kg
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TABELA £.7 - Taxas médias de dose absorvida no ar a 1 m da

superfície, apresentadas no UNSCEAR 1985, devido

à concentração do potássio 40 e dos isótopos das

séries do urânio e tório, em equilíbrio secular.

roíMUCLilEOS

Série " 6 U

«ri* lffI»

Concentratio
Héiia

M Solo

1 , . k,

3?»

25

25

Tua it lose
»or DniiaJe íe
Concentração

«S . l ' 1 / ! ! . ks"1

8,43 x IB ' 1 *

4,38 x 18~1*

6,(8 x 18~1*

Taxa it lose MsorviJa

no Ar a 1 tetro 4o Solo

«»/a

8,148 x 18~3

8.89Í x 18~a

8,158 x 18~3

l . f x 18"*

1,1 x 18"*

1.7 x 18"*

3 - GUARAPARI

£3.1 - Aspectos Geológicos

Guarapari está situada na Costa Atlântica do

Estado do Espírito Santo, na zona fisiográfica da capital

Vitória, nas coordenadas geográficas: 20° 40' 16" de latitude

Sul e 40 28' 05" de longitude Oeste de Greenwich. Está

distante, em lin$>a reta, 48 quilômetros da capital do estado

A cidade está situada numa regiio de gnaisses

migmatíticos penetrados por pegmatitos, ambos anormalmente

ricos em monazíta, formados no período Pré-Cambriano (2 a 4

bilhSes de anos atrás). A decomposicio dessas rochas e os

subseqüentes processos de transporte e deposição deram origem

à denominada formado Barreiras, de idade terciária, e aos

sedimentos quaternários, que constituem as atuais planícies

aluviais
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Os pegmatitos, gnaisses e migmatitos do

"Complexo Brasileiro" são as fontes originais da monazita.

Devido à sua alta estabilidade frente aos agentes de

intemperismo, tanto a monazita (fosfato de terras raras com

pequenos teores de urânio e de tório) quanto a ilmenita (oxido

de titânio e ferro) e a zirconita (silicato de zircônio)

tendem a formar depósitos residuais. Todos os três minerais,

devido às suas altas densidades, sao depositados no fundo dos

rios e arrastados até os deltas, de onde as correntes marinhas

os distribuem ao longo da costa. As ondas arrastam as areias

até alguns metros acima do nível da baixada. Ao se espraiarem

perdem grande parte da energia e tendem a deixar na praia os

grãos de mais alta densidade, levando no retorno os grãos de

menor densidade. Surgem, assim, concentrações de minerais

pesados monazita, ilmenita, zirconita, rutilo, granada,

etc., que podem dar origem a jazidas desses minerais Essas

concentrações ou jazidas somente são perturbadas pelos

IBtemporais e ressacas

A área urbana de Guarapari está assentada sobre

alguns desses depósitos, existindo ainda hoje nas suas praias

áreas com concentrações desses minerais.

Os teores de urânio e tório existentes na

monazita sio os responsáveis pela radioatividade do mineral.

Por essa razio considera-se a regiio de Guarapari uma área

anômala do ponto de vista da radioatividade.

S 3.S - Histórico

A aldeia, que mais tarde seria o núcleo do
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município de Guarapari, foi fundada no ano de 1569, durante a

colonização da capitania, quando o Padre José Anchieta

percorria as terras espírito-santenses, como visitador dos

Jesuítas. Seu primeiro nome foi Vila dos Jesuítas,

posteriormente, Aldeia de Nossa Senhora, Aldeia de Santa Maria

de Guaraparim, Guaraparim, Goaraparim e, finalmente,

Guarapari, vocábulo de origem indígena, derivado de guará —

ave de penas pretas, e pari — laço ou armadilha. Situa-se em

loca) onde estava assentada uma taba de Goitacás. Atribui-se a

Anchieta seu início, uma vez que em 15B5, como Provincial,

fundou ali uma capela, dedicada a Santa Ana, e construiu,

posteriormente, uma residência destinada a seus co-irmSos da

Companhia de Jesus.

Os índios, que se afeiçoaram aos Jesuítas,

passaram a residir junto à igreja e o aldeamento foi crescendo

aos POUCOS, inclusive com a vinda de alguns portugueses. Em

1677, o donatário Francisco Gil de Araújo construiu uma

igreja, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E, no ano de

1679, pela Provisão de 1- de janeiro, criou a freguesia,

tendo como padroeira a Virgem Santíssima, conservando o mesmo

nome, — Nossa Senhora da Conceição.

Após a saída dos Jesuítas, com a expansão da

colonização leiga à região, os índios foram obrigados a

deslocarem-se para as selvas com o intuito de livrarem-se dos

civilizados que os perseguiam.

A aldeia foi elevada a vila em 1- de janeiro de

1679 e instalada em março do mesmo ano. 0 coronel Manoel da

Silva Mafra, Juiz de Direito e Presidente da Província, em 24

de dezembro de 1878, sancionou a lei que delimitou o
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município Em 1? de setembro de 1691 o município de Guarapari

19
recebeu foros de cidade

8.3 3 - Desenvolvimento Urbano

è fundamental para a realização deste trabalho

uma análise do desenvolvimento urbano do centro de Guarapari,

sobretudo da década de 60 até os dias atuais.

Segundo o recenseamento de 1950, a população de

Guarapari era de 12.350 habitantes, sendo que na zona rural

localizavam-se 10.038 habitantes e na zona urbana havia 2.312

habitantes. Esse maior número de habitantes na zona rural

devia-se ao cultivo, sobretudo da mandioca e café, seguidos da

banana, do feijão e do milho Havia, além disso, as criações

suína, bovina, muar e eqüina. No centro se destacava muito a

produção de pescado. Havia, também, a extração de minérios;

Guarapari foi produtor de monazita e de zircônio, ocupando,

19
como tal, posição de realce no Estado do Espírito Santo

Na década de 60 a cidade era servida de luz

elétrica com cerca de 400 ligações domiciliares e era dotada

de derivações de»água canalizada. As r u ü eram de "terra

batida" e existiam três tipos de construção:

- 0 primeiro tipo era o estuque, casa sem chio com

paredes de barro comprimido entre varas finas, secadas e

endurecidas ao sol. A mistura de areia no barro, segundo

estudos realizados por Roser e Cullen, nio resultava em

9

contribuição significativa das paredes nas taxas de dose .

- 0 segundo tipo, mais moderno, era construído com

tijolos cobertos com concreto e encontrava-se em pouca

28



quantidade Roser e Cullen constataram, por medições, o uso de

areia com maiores teores de radioatividade no material de

construção

- 0 terceiro tipo era constituído pelos hotéis e

pensões, construídos geralmente de concreto e retocados com

cerâmica 0 uso de material radioativo em suas construções foi

também constatado por Roser e Cullen .

Nos tempos atuais a principal atividade

econômica da cidade é o turismo. Seu desenvolvimento deve-se

sobretudo à radioatividade das areias pretas e amarelas

associadas, existentes em suas belas e agradáveis praias.

Grande número de turistas e doentes procuram os benefícios

que, segundo se acredita, essas areias proporcionariam,

principalmente para os portadores de doenças reumáticas . A

população de Cuarapari, a chamada "cidade saúde", é de cerca

de 48.000 habitantes, sendo que nas temporadas de verão abriga

uma população flutuante de 310.000 habitantes.

Esse afluKO populacional que ocorre nas

temporadas de verão trouxe um enorme crescimento urbano à

região. Hoje as ruas de Guarapari são, na sua maioria,

calcadas com bloguetes de concreto e asfaltadas, restando uma

pequena quantidade de ruas de "terra batida". Já se encontram,

também, mais de 10.700 edifícios, dos quais mais de 4.500

ligados a rede de esgoto e mais de 6.000 ligados à rede de

água. Possui cerca de 12.000 ligações elétricas com energia de

110 Volts
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CAPÍTULO 3

INSTRUHENTACSO

Neste capítulo é feita a descrição dos tipos de

instrumentos utilizados neste trabalho, em medições de

radiação gama, assim como é justificada a escolha dos mesmos.

3.1 - ESCOLHA DOS INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÕES

A escolha dos instrumentos depende do que se

deseja medir e das condições em que essas medições serão

realizadas No caso deste trabalho desejava-se determinar

possíveis alterações nos níveis de radiação gama ambiental de

Guarapari, provenientes do processo de urbanização. é

importante ressaltar que as medições seriam realizadas nas

ruas da cidade, com o equipamento ficando exposto às condições

climáticas locais e tendo que ser transportado a pé, em longas

distâncias, pelo operador. Para atingir este objetivo era

necessário um instrumento que possuísse alta sensibilidade 2

radiação gama e adequada reprodutibilidade em suas respostas.

Como o trabalho não seria realizado em condições

laboratoriais, havia necessidade de uma eletrônica associada

simples para que o aparelho pudesse ser facilmente portado e

utilizado. Para utilização no campo seria necessário, também,

que o instrumento fosse robusto, resistente às condições

climáticas e de fácil aferição.

A escolha do equipamento baseou-se num estudo

realizado pelo "British Committee on Radiation Units"

21
(8CRU) , que compara os diferentes tipos de instrumentos para
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uma série de possíveis requisitos» apresentados na tabela 3 1

Para cada requisito foi dado ao melhor instrumento dez pontos,

e os outros são comparados numa escala de um a dez. Cabe ao

operador selecionar entre os diversos parâmetros aqueles mais

importantes para alcançar seu objetivo.

Outros requisitos tiveram que ser incluídos na

escolha dos instrumentos, levando em consideração as condições

de trabalho na área selecionada e a disponibilidade dos

mesmos. Entre esses requisitos estão os efeitos da elevada

umidade associada a alta temperatura, o tempo de resposta para

que as incertezas sejam pequenas, a sensibilidade e finalmente

a limitação de tempo na realização deste trabalho.

Assim, a forma de análise apresentada na tabela

3.1 foi apenas um indicador na seleção dos equipamentos a

serem utilizados.

Levando em consideração o objetivo do presente

trabalho, foram, então, escolhidos para a realização das

medições um detector cintilador inorgânico de iodeto de sódio

ativado a tálio e um detector Geiger-Müller. As

características dos mesmos são apresentadas a seguir.

31



TABtLA 3 1 - Avaliação de instrumentos utilizados em medições

de taxa de dose de radiação gama ambiental. numa

escala de um a dez pontos, apresentada no BCRU

IEOIISITOS

Petama
Incerteza
Sistnâtica

Incerteza
lantfuca

Confialililaie

Facilitai»
te

CalilraeSc

Facilitate

te liso

Fortalilitafe

Baixo

Cisto

Hakilitoi» tt
tettctar tfums

VariacCes

S^&fa
Clitóíca

Contalor
Cti9»Hlwll«r

7

6

8

18

8

11

8

8

CãMrato
lonixaçao

8

18

8

18

7

8

4

5

8

Cintilalor

5

6

8

18

8

18

8

3

6

Esiectrtwtn

18

8

t

7

1

1

1

18

4

TU

8

8

18

S

18

18

10

2

18



3 8 - CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS

3.2.1 - Contadores Geiger-Müller

0 contador Geiger-Müller é um dos mais antigos

tipos de detectores existentes, tendo sido introduzido por

Geiger e Hüller em 1928. A simplicidade, o baixo custo e a

facilidade de calibração e operação em relação a outros

detectores levaram os contadores Geiger-Müller a serem um dos

detectores mais usados em medições ambientais de taxas de

kerma do ar. Uma outra vantagem é que seus pulsos de saída

requerem pouca ou nenhuma amplificação, simplificando a

eletrônica associada e assim reduzindo a influência em sua

resposta, pelas mudanças de temperatura e pressão . Os

contadores Geiger-Müller apresentam uma maior eficiência de

detecção para fótons com energias próximas de 100 keV e

necessitam, portanto, de filtros de energia para compensar

suas respostas. Esses filtros normalmente são fornecidos con

os contadores, envolvendo os detectores

A avaliação da dependência energética de um

típico contador Geiger-Müller foi realizada por Whiting em

1965. Essa avaliação foi considerada nos estudos realizados

pelo BCRU . As seguintes observações podem ser extraídas a

partir das razões entre as leituras, em contagens por segundo,

e as taxas de dose absorvida no ar, em MGs/h, em funcao da

energia para um detector Geigei—Müller compensado com

filtro:

- forte dependência de energia entre as razões das

leituras em energias abaixo de 50
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- variação inferior a 15% no intervalo de energia

entre 50 kev1 e 3 000 keV

Essa met>ma comparação realizada para detectores

Geiger-Muller sem filtros de compensação evidenciou uma

variação em - 15% acima de 60© keV, e superior a um fator 5 na

região abaixo de 600 keV

Neste trabalho utilizou-se um contador

Geiger-Müller do tipo AUTOMESS 4A, cedido e calibrado pelo

"GeselIschaft für Strahlen und Umweltforschung" (GSF), da

Alemanha.Sua curva de resposta em energia é apresentada na

figura 3 1 Este contador foi usado somente na aferição do

cintilador inorgânico empregado no trabalho de campo.
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3 2 2 - Detectores Cintiladores Inorgânicos

Os cintiladores inorgânicos, devido ao alto

valor do número atômico dos seus elementos químicos

constituintes e sua alta densidade, apresentam elevada

sensibilidade à radiação gama. Esse fato levou a uma ampla

utilização dos detectores cintiladores na determinação da

variação da radioatividade ambiental. Como conseqüência, seu

uso na prospeccão de urânio foi bastante difundido,

acarretando na sua fácil portabilidade, na facilidade de

aferição e uso, na confiabilidade e no custo relativamente

baixo

Uma vez que a interação da radiação gama com os

cintiladores inorgânicos gera sinais de pequena intensidade,

eles são acoplados a fotomultiplicadoras que permitem

amplificar o sinal produzido Em conseqüência, os detectores

cintiladores podem ser operados tanto no modo corrente como no

modo de operação de pulso. No modo corrente a leitura do

instrumento será prcporcional à energia convertida em luz

dentro do cintilador, que por sua vez será proporcional à

energia total absorvida no detector. A maioria dos

instrumentos é, entretanto, operada no modo pulso, podendo

medir apenas a taxa de contagem ou contagens integradas, ou

determinar os espectros de radiação No modo pulso, quando

determinam apenas as taxas de contagens, a resposta é rápida e

todos os pulsos são contados independentemente de suas

energias. Tal sistema de contagem é simples, porém não oferece

21
nenhuma informação direta com relação a energia absorvida

A comparação entre os coeficientes de absorção
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de massa dos materiais cintiladores com aqueles do ar,

demonstram que a relação entre as respostas dos cintiladores e

a taxa de dose absorvida no ar não são correlacionadas por uma

função simples. Essa correlação depende do conhecimento das

energias e das intensidades dos raios gama.

A figura 3.2 apresenta as curvas dos

coeficientes de atenuação da radiação gama em função da

energia para um cristal de NaI
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O cintílômetro tipo S.P.P 2 NF, fabricado pela

Saphimo-SRAT, da França e utilizado neste trabalho, compreende

essencialmente um cristal cintilador de NaKTl) de 1 X 1,5

polegadas, acoplado a uma fotomultiplicadora, um adaptador de

impedância, um conjunto eletrônico, um ictômetro para leitura

direta, uma alimentação estabilizada por um transistor e um

circuito gerador de pulsos para o alarme sonoro. 0 aparelho é

projetado para resistir a imersão sob uma lâmina d água de

1 m

Este detector possui cinco escalas de leitura

que variam entre «-150, 0-500. 0-1500, 0-5000 e 0-15000

contagens por segundo <cps), com flutuação de 4 a 5X a 1/3 da

escala. A precisão obtida por leitura direta no medidor

analógico de taxa é de - 20X. Em condições normais de

operação, discrimina radiação gama com energia abaixo de 50

kev

Uma vez que era fundamental a possibilidade de

transformar as respostas obtidas com cintiladores em taxas de

dose absorvida no ar, decidiu-se utilizar filtros

compensadores de energia como cobertura dos cintiladores.

Como também era necessário medir pequenas taxas

de variação da radiação ambiental devido ao fenômeno de

urbanização, a precisão da resposta de - 20% não era adequada.

Com intuito de melhorar a precisão das medidas

obtidas através da leitura direta, foi acoplado ao SPP2 um

contador de pulsos, de origem canadense,fabricado pela

Scintrex. Este aparelho é capaz de discriminar três faixas

simultâneas de energia gama. Desta forma, dispunha-se de um

detector para o trabalho de campo capaz de indicar de forma
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digital as variações das medidas da radiação ambiental

A figura 3.3 apresenta um histograma das medidas

realizadas com uso de uma fonte de Ra em equilíbrio com

seus descendentes.
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3.3 - CALIBRACSO

A partir do histograma apresentado na figura

3.3, verifica-se que o desvio-padrão nas medidas foi de

- 2,3X Isso demonstra que mais de 99X das medidas estarão

contidas num desvio de - 7,0%. Portanto, conclui-se que o

sistema é suficientemente preciso para as medições a serem

realizadas Isto é, nas mesmas condições de medição, o

cintilador acoplado ao contador é capaz de reproduzir os

mesmos valores.

Uma vez verificada a confiabilidade da resposta

do cintilador, fez-se necessário estabelecer o fator de

correlação entre essa respostB e a unidade da grandeza que se

desejava medir. Para tal era fundamental que:

- fosse conhecido o campo de radiação na unidade da

grandeza que iria ser medida. Esse conhecimento poderia ser

obtido a partir de cálculos baseados em informações sobre a

intensidade da fonte, ou a partir de medições realizadas com

um equipamento calibrado.

- 0 espectro da fonte fosse o mais próximo possível

daquele a ser medido no trabalho de campo

- Fosse conhecida a contribuição inerente do

detector nas medidas.

3.3.1 - Determinação da Contagem Inerente

A determinação da contagem inerente do sistema

utilizado, ou seja, a taxa de pulsos obtida na ausência de

radiação externa, foi obtida, numa primeira aproximação,
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através de valores de contagens obtidos no interior de UM

contador de corpo inteiro, no Instituto de Radioproteçao e

Dosimetria (IRD) 0 valor, obtido por Miranda em 1993, para

contagem inerente foi de 1,567 - 6,011 CPS, utilizando o

cintilador sem filtro, e de 1,538 - ©.©29 cps, com filtro de

Cu+Pb Esse ultimo valor é inferior a IX das contagens obtidas

no meio ambiente, permitindo que seu valor seja desprezado.

3 3 2 - Técnica Utilizada na Determinação do Fator de

Correlação

As razões entre as medidas obtidas com o SPPE e

contadores Geiger-Müller, utilizando fontes volumétricas

cilíndricas das séries do urânio e do tório, apresentaram uma

grande variação. Essa variação também foi observada nas razoes

das medições realizadas próximas as áreas de deposição de

monazita, na Praia Vermelha. Esses fatos tornaram evidente a

necessidade de se reduzir a forte dependência energética das

respostas do cintilador de NaKTl). A técnica utilizada nessa

redução foi a mesma empregada porLima Vaz , em 1993. Consiste

no emprego de filtros de Cu e Cu+Pb envolvendo o detector

cintilador SPPS, fazendo com que as razões entre as medidas

comparativas realizadas com o AUTOMESS 4A e com o SPPS

apresentassem uma variação menor com a energia. Esse fato foi

verificado neste trabalho em diferente» locai* do Instituto

Militar de Engenharia (IME).A partir dessas informações foi

possível determinar-se o fator de correlação entre as taxas de

exposição, e de contagens obtidas com o SPPS Para

determinação da correlação pR/h-cp* foi utilizada uma fonte de
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Ra, com 1,5 miligramas, na calibração A escolha de uma

226
fonte de Ra, em equilíbrio secular com os radionuclideos de

seu decaimento, dev/eu-se ao fato de ser aquela, de grande

meia-vida, cujo espectro de radiação gama mais se aproximava

daquele observado da emissão gama dos fótons das séries

naturais. Assim sendo, a energia média dos raios gama da fonte

de Ra, em equilíbrio, é da mesma ordem de grandeza da

energia média dos fótons das séries naturais do tório e do

urânio. Essas energias médias são respectivamente iguais a

849 kev\ 828 kev" e 848 keV.

Entretanto, o espectro dos raios gama de uma
pai

fonte de Ra, livre no ar, difere do espectro oriundo da

presença de urânio e tório no solo. Isso ocorre principalmente

devido à mudanças no espectro, causadas pela interação dos

raios gama primários do solo. Esse fato explicava as

observações de diferenças nas razSes entre medidas ambientais

de raios gama efetuadas por equipamentos que apresentavam

grande variação de sua resposta em função da energia, em

diferentes locais. Essa é a principal razio do uso de filtros

em cintiladores inorgânicos utilizados como indicadores de

taxas de exposição.

Na determinação do fator de correlação MR/K-CPS

estimou-se a taxa de exposição, no ar, na posição do detector.

Essa taxa de exposição gama, devido a uma fonte de 1,5 mg de

Ra, foi determinada através de uma medição prévia

utilizando um detector Geiger-Müller tipo AUTOMESS 4A,

calibrado no GSF, como referência. Para verificar esse

procedimento, a taxa de exposição na posição do detector foi

calculada a partir de informações sobre sua massa apresentadas
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no certificado da font?. emitido pelo National Bureau of

Standards (NBS)

Nesse cálculo foi considerado que 1 grama de

Ra, em equilíbrio, corresponde a uma atividade de

3,7 x 10 Bq <1 Ci), e utilizada a lei do quadrado da

distância. A atenuação do ar foi desprezada em virtude das

distâncias detector-fonte terem sido inferiores a 3 metros

0 comportamento da resposta do cintilador em

relação à taxa de exposição foi determinado variando as

distâncias fonte-detector.

A seguir é apresentado o método de calibracão

utilizado neste trabalho.

3.3.3 - Técnica Sombra-Blindagem ("Shadow-Shield") de

Calibracão

Ao expor o detector a uma fonte gama cuja taxa

de exposição a uma determinada distância é conhecida, além da

radiação de fundo, estarão incluídos nas suas respostas,

também, os valores da radiação espalhada no ar e na região

circunvizinha.

Como os detectores de diferentes tipos

apresentam diversas curvas de dependência em energia, e os

espectros de energia da radiação espalhada variam com o

afastamento fonte-detector, é fundamental que seja possível,

no processo de calibrado com fontes, extrair a contribuição

da radiação espalhada. A técnica que permite esse tipo de

calibracão é denominada sombra-blindagem ("shadow-shield").

Esta técnica de calibraçio tem como principal
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vantagem o fato de se poder determinar a radiação espalhada

pelo teto, chão e paredes Conseqüentemente, pode se

determinar, então, o feixe de radiação gama oriundo

diretamente da fonte

Durante a calibracão é indispensável que dois

tipos de medições sejam realizados, utilizando uma fonte

puntual não colimada. Na primeira etapa os instrumentos

detectam radiação gama ambiental ("background"), a radiação

espalhada e o feixe de radiação direto. Essa fase está

ilustrada na figura 3 4

Posteriormente coloca-se uma blindagem de chumbo

com espessura de aproximadamente Eô cm a meia distância

fonte-detector, com o intuito de se conhecer a radiação

espalhada (figura 3.4>.
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FIGURA 3.4 : Técnica Sombra-blindasem

calibracio.

<"Shadow-shield"> de
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No momento em que se subtrai os dados obtidos

com a blindagem de chumbo dos dados obtidos sem a mesma,

determinamos, então, o feixe de radiação oriundo diretamente

da fonte Como exemplo, as contagens obtidas utilizando o

detector cintilador com filtro de Cu+Pb a 2 m da fonte e a

1,5 m de altura do solo são apresentadas na tabela 3.2.

3 3.4 - Fator de Correlação

0 fator de correlação será dado, então, pela

razão do valor teórico da radiação, obtido a partir do

certificado da fonte, sobre o valor da radiação direta

proveniente da fonte, determinado experimentalmente pelo

cintilador inorgânico com filtro de Cu+Pb Portanto,

VALOR TEÓRICO +

Fator de Correlação • • Q.26 -
FEIXE DIRETO SPP2 cps

A fim de se verificar esse fator de correlação,

fez-se experimentalmente a razão da radiação direta,

determinada pelo Geiger-Müller, sobre a radiaçãoo direta

determinada pelo cintilador inorgânico.
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TABELA 3 S - Valores do feixe direto de radiação obtidos

enperinientalfflente, utilizando uma fonte puntual

de 1,5 mg de Ra, e a partir de informações

apresentadas no certificado da fonte
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CAPÍTULO 4

METODOLOGIA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A compatibilizado de três procedimentos

experimentais distintos de medições é indispensável para o

estabelecimento da metodologia de avaliação de possíveis

efeitos da urbanização nos níveis de exposição externa de uma

cidade localizada numa região considerada anômala.

0 primeiro procedimento, realizado há 30 anos

por Roser e Cullen , na região de Guarapari, servirá de base

de comparação. 0 segundo procedimento corresponde à obtenção

de valores atuais de exposição, também na região de Guarapari.

Finalmente, um terceiro procedimento, realizado em

laboratório, teve por objetivo verificar se diferenças

observadas nos resultados dos procedimentos anteriores, seriam

devido à atenuação dos materiais utilizados na pavimentação

das ruas .

4 1 - MEDIÇÕES DA DÉCADA DE 69

Nas medições de radioatividade ambiental,

realizadas por Roser e Cullen, foram utilizados uma câmara de

ionização e cintilômetros. A câmara de ionizacio, utilizada

para estabelecer pontos de referência na área investigada, era

um instrumento preciso e exato , capaz de medir vários níveis

de radiação com a precisão de 1 pR/h

Os cintilômetros utilizados nos trabalhos de

campo, devido à facilidade de transporte « manuseio, eram

aferidos freqüentemente em relação â câmara de ionização,
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tomando por base pontos de referência pré-estabelecidos Para

tal, foram estabelecidos com essa câmara, no centro urbano de

Guarap?ri, uma série de 26 pontos de referência, indicados na

figura 4 1. Em cada ponto de referência foi feita uma medição

com a câmara a 1 m de altura. A tabela 4.1 apresenta as taxas

de exposição externa nesses pontos.

Os contadores de cintilacSo usados nas medições

eram do tipo Detectron, Ds 277, Ds 288 e Ds E77N, possuindo um

cristal de NaI (TI) de 1 x 1,5 polegadas e com escalas de

leitura que variavam de 0,01 mR/h até 5 mR/h.

Foi feito, na época, um estudo da sensibilidade

226
de detecção utilizando uma fonte de Ra de um miligrama, os

detectores empregados no trabalho de campo e uma blindagem de

chumbo A verificação da sensibilidade foi obtida variando a

distância de 19 à 30 metros entre a fonte e o detector.

Comparou-se, então, as respostas entre a câmara de ionizacão e

os cintiladores e observou-se que as razoes permaneciam

constantes em cada um dos diferentes locais. Foram feitas,

também, medições com a câmara de ionizacão em locais com baixa

radiação de fundo, antes e depois da viagem de levantamento, a

fim de testar -uma possível contaminação da mesma. Os

resultados demonstraram não ter havido contaminação.
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TABELA 4.1 - Valores das taxas de exposição externa nos pontos

de referência, apresentados na figura 4.1, em

MR/k, obtidos nas medições com a câmara de

íonização .

LOCftLIMlES

1. l ia Fe4r« Caetano, 354

2. l ia F*4ro Caetano, 191

3. l ia Fe4re Caetano, rróxito at f in , rrõxiM a Casa losala

4. Fraca Jertnino Htnteirt

5. Fraca, et frente Bane» ie Crê4ito Agrícola

i . U* Jeaiiia 4a Silva L Í M

7. Fraca 4a Conceição, eentro

• . Fraca 4overna4er l i e i , 2 a ia esfaiaa Jo lotei

9. l ia Joafiit ia S. Lisa, vrôxioo ao lotei los Veranistas

10. k a loaf «ia 4a t . Lioa, critaento coo Mamei t . Síaoes

11. Nniçala. tonto laixo

12. tatiicala, vooto fiente

13. tafiicala, Ua Joio Cotlart (na 4a traia), 14t

14. l ia Anekieta, foiço antes 4a cirva 4o final

15. h a Anckieta, (suína final 4o oaaro ie fitekol

I t . l ia ftncbieta, no inicio, etiiina oon togtsto Hattos

17. laa «et«lio Vargas, &2

18. l ia (et«lio Varias, esfiína con Conçalves 4os tantos

1* . l i a Cetilio Varfas, 221, rréiino â rarva 4a n a

29. Ui f inal, 311 4a final

21. laa Final e n a fie 4esee 4a igreja

22. laa Fe4n l inlef, 121

23. l ia loliar 4e larros Figaeira

24. Casa los*4a, através 4* janela 4o i«arto 4a frente

25. Toro 4o torro préxitt ao Hotel l a i i u

26. Feninsila 4e Fe4ra, yassaMe 4o Sirileira Cltke

laxa £${«>«*.

39.5

M,5

117,1

71,5

m.i
143,1

54,(

73,2

47,7

7i,l

17,9

211.5

37,1

22,3

44,2

52.5

51.9

77,4

53,2

141,9

53,2

52,1

114,9

229,9

21,3

19,5



FIGURA A.i -. Localização do* ponto* d* referência, medidos por

: Roscr e Cullcn, com a câmara de ionizado e

usados para verificado da reprodutibilidade dos

cint iladorcs.



Nas ruas e nas praias do centro urbano de

G-jarapan as medições foram realizadas com os detectores

cmtiladores a 1 m de altura e o espaçamento entre os pontos

medidos era de 16 m.Em algumas ruas selecionadas, as medições

foram realizadas no centro e nas duas laterais. 0 critério de

seleção dessas ruas foi baseado no grande número de anomalias

encontradas ou na densidade de população.

Os mais altos níveis de intensidade de radiação

foram encontrados em praias, devido à maior concentração de

radionuclídeos nas areias. Nessas praias foi verificado,

também, que os níveis de radiação variavam intensamente de um

local para outro, num processo de deposição seletiva. Alguns

pontos medidos apresentaram taxas de exposição entre 400 e 800

MR/h, sendo que num deles se observou um valor de 2.000 ^R/h

Esses pontos, denominados "pontos quentes", eram facilmente

reconhecidos devido à coloração mais escura da areia.

Além das medidas de exposição nas ruas e praias,

Roser e Cullen determinaram os níveis de exposição no interior

de algumas residências.

Dependendo do tipo de construção dessas

residências, era,esperado que:

- a blindagem oferecida pelos materiais leves de

construção (estuque) fosse reduzida;

- houvesse um aumento na taxa de exposição no interior

das residências, devido à utilização de materiais contendo

maiores concentrações de radionuclídeos naturais.

Os valores encontrados no interior de algumas

residências variavam de 20 a 600 fjR/h, como mostra o

histogram» da figura 4.8.
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FIGURA 4 2 : Taxas de exposição no interior de algumas

residências do centro de Guarapari, obtidas por

Roser e Cullen na década de 66.
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AS- MEDIÇÕES ATUAIS

Como já foi visto anteriormente, para as

medições do trabalho de campo utilizou-se um detector

cintilador inorgânico de Nal(Tl) de 1 x 1,5 polegadas, com e

sem filtros de Cu e de Cu+Pb, acoplado a um contador. Esse

detector foi calibrado no laboratório do IME pela técnica

sombra-blindagem ("shadow-shield"), utilizando-se uma fonte de

Ra de 1,5 miligramas.

As respostas do cintilador foram comparadas com

os valores do campo de exposição devido a fonte de Ra e com

as respostas de dois monitores do tipo Geiger-Müller, modelos

EBERLINE e AUTOMESS 4A, calibrados respectivamente no

Instituto de RadioproteçSo e Dosimetria <IRD), da CNEN e no

"Gesellschaft fur St rah I en und Umweltforschung" (GSF), da

Alemanha.

A utilização dos filtros permitiu reduzir a

influência da energia média dos fótons de radiação.

Para verificar a manutenção da reprodutibilidade

do cintilador inorgânico, era necessário um controle diário.

Para tal, utilizou-se uma fonte cilíndrica contendo zirconita,

na qual estavam associados teores de urânio e tório, em

equilíbrio com seus descendentes. Uma vez que, em condições

laboratoriais, havia sido definida uma geometria na qual a

resposta do cintilador inorgânico era conhecida, no início e

no término das medições essa resposta era conferida. Esse

teste era realizado também quando havia suspeita nas medidas

obtidas com o cintilador inorgânico, garantindo assim ter sido

a reprodutibilidade mantida durante todas as «edicSe».
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A determinação dos efeitos de urbanização

necessitava de uma comparação com medições prévias realizadas

na década de 60 Portanto, era de fundamental importância que

as medições fossem realizadas na mesma região e seguindo a

mesma metodologia aplicada por Roser e Cullen. Dessa forma, o

trabalho de campo foi realizado nas mesmas ruas e praias de

Guarapari e Meaipe, como mostra a figura 4.3, percorridas na

década de 60, com o detector a i m do chão e utilizando-se o

espaçamento de 16 m entre os pontos medidos.

As medições foram realizadas quase na sua

totalidade no eixo central das ruas, enceto em uma única rua

onde as condições de tráfego tornaram inviáveis as medidas.

Neste caso, as medições foram realizadas nas calcadas, em

ambos os lados

Nas praias foi utilizada uma metodologia

semelhante, ou seja, as medições foram feitas com o detector a

1 m de altura e utilizou-se um espaçamento de 16 m entre os

pontos medidos. As medições foram realizadas a meia distância

da faixa da maré e das ruas. Isso porque foi constatada una

diminuição nos níveis de radiação imediatamente após a

passagem das ondas. Este fato ocorre devido à permanência da

água nos interstícios dos grãos de areia quando as ondas se

retiram, atenuando a intensidade da radiação.
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FIGURA 4.3 : Indicacio cartográfica das ruas t praias do

centro d* Guarapari onde foram realizadas as

mediçSes, por Roser e Cullen e do trabalho atual.
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A comparação dos resultados de dados

experimentais e teóricos da percentage!» da percentagem da taxa

de flnine ia de raios gama em função da razão r/h, onde r é o

raio da fonte e h a altura entre o detector e a fonte, está

apresentada na figura 4.4. Assim, pode-se observar que a

partir de um valor r/h igual a 15, ataxa de fluência já é

superior a 96% da saturação.

Desta forma, foi então definido considerar a

interferência das construções no campo de atuação do detector,

quando a distância do detector as construções fosse menor que

15 m Neste caso realizavam-se três medições: uma a 1 m do

chão, outra a 0,20 m do chão, e uma terceira calculada a

partir da razão r/h = 15, onde r é a distância

detectoi—construção e h a altura do detector.
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FIGURA 4.4 : Percentagem da taxa de fluência de raios gama

versus a razão r/h, onde r é o raio da fonte e h

a altura entre a fonte e o detector.



4 3 - ATENUAÇ&O DA RADIAC&O DEVIDO AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA

URBANIZAÇÃO

A comparado detalhada entre as condições atuais

e as da época das primeiras medições, extraídas de

fotografias, de documentos da Prefeitura de Guarap#ri e de

informações obtidas de antigos moradores da região,

constataram que as principais modificações foram devido a

pavimentação das ruas e ao número e tipo de edificações. Em

particular essa comparação mostrou que todas as ruas medidas

por Roser e Cullen haviam sido pavimentadas.

A observação dessas ruas evidencia que, na sua

pavimentação, foram utilizados asfalto e bloquetes de

concreto Fica, também, evidente o maior número e porte das

construções civis, algumas das quais com edifícios entre três

e doze andares. Dessa forma, tornou-se necessário compreender

a forma pela qual essas modificações contribuíram para as

mudanças nos níveis de exposição externa. Para tal

determinou-se os fatores de atenuação dos principais materiais

empregados.

4.3.1 - Bloquetes de Concreto

A partir da composição do concreto utilizado na

fabricação dos bloquetes, apresentada no apêndice A, foram

calculados os coeficientes de atenuação de massa para raios

gamas entre 10 keV e 3000 fceU Como se trata de uma mistura

envolvendo diferentes materiais, os valores dos coeficientes

foram obtidos a partir da expressão 4.1.
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E /?. /* (E> (4.1),

onde

(2 / A >

(E) = Coeficientes de atenuação de massa dos elementos

presentes nos compostos.

l. e A. = Números atômicos e de massa dos elementos.

a. = Fatores de peso dos elementos do composto.

Os resultados obtidos estãc apresentados na

tabela 4.2, onde também são indicados os valores para

concreto, com composição desconhecida,extraídos do

"Radiological Health Handbook" . Uma boa concordância entre

esses valores pode ser constatada comparando-se os valores das

duas últimas colunas à direita da tabela .

A figura 4.5 apresenta a curva dos coeficientes

de atenuação de massa calculados para os bloqueies de

concreto, apresentados na tabela 4.2, em função da energia

Uma vez que na composição do concreto estão presentes, em

percentagem superior a 10%, apenas elementos com número

atômico inferior a 20, e que os demais elementos presentes têm

número atômico inferior a 26, • participam em percentagens

inferiores • 5'Á, não foi observado nenhum efeito do tipo "k

edge" na referida curva.
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TABELA A3- Coeficientes de atenuação de massa calculados a

partir da composição química dos bloquetes de

concreto, comparados com os apresentados no

"Radiological Health Handbook86 .

Energia

(k»V)

18

15

28

38

48

58

(8

88

188

158

288

380

488
588

(88

888

1888

1588

2888

3888

Coff. i* Attniaçlo flissieo

CalcilaJo rela F õ m U 4.1

(«Í/I)

2Í,5

8.11

3.53

1,17

8,593

8.385

8,291

8,218

8,177

8,142

8,126

8,187

9,8952
8,8Bi7

8,8881

8,8781

8,8(38

8,8513

8,8443

8.8362

Cotf. it AtenaacSo Músico

ftrrtstntaJ* no 'NanMook'

(ciVg)

26.9

8.24

3.59

1.19

8,(85

8,392

8,295

8,213

8,179

8,144

8,127

8,188

B,8M3

8,8877

8,8818

8.8789

8.W37

8,8519

8,8448

8,83(5
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FIGURA 4 5 : Coeficientes de atenuaçio de massa calculados

para os bloquetes de concreto em função da

energia.



Posteriormente utilizou-se bloquetes de concreto

da região a fim de se determinar experimentalmente o seu fator

de atenuação Para isso foi utilizada a mesma fonte de 1,5

miligramas de Ra, já utilizada na aferição e o detector do

tipo SPP2 que seria empregado nas medições de campo. A fonte e

o detector foram colocados a 1,5 m do solo e afastados de 2 m.

A tabela 4.3 apresenta os valores da resposta da

exposição direta do detector devido à fonte, isto é, subtraída

a radiação de fundo e o espalhamento nas paredes, teto e piso

da sala onde foram realizadas as medições. Apresenta, também,

os valores obtidos após a atenuação dos bloquetes, colocados à

meia distância entre a fonte e o detector, nos quais foram

subtraídos os valores de radiação de fundo e espalhamento

acima citados

Observa-se que os desvios-padrões relativos

aumentam com a espessura dos bloquetes, uma vez que a

contribuição da radiação espalhada na sala de medições

aumentava percentualmente em relação à radiação direta

fonte-detector. Por essa razão limitou-se em 25,5 cm a

espessura máxima de bloquete, considerada satisfatória para os

objetivos do trabalho.

A partir das respostas apresentada* na tabela

4.3 foi possível estimar a energia média da radiação gama, que

variou de 240 kev à 900 kev, no detector após a interação com

os bloquetes. Para tal, utilizou-se as razoes entre as

respostas dos detectores com e sen íiJ.ros, apresentadas na

tabela 4.4 e a energia estimada O V Í T ris figura 4.6



TABELA 4 3 - Respostas do cintilador SPP2, exposto ã uma fonte

puntual de 1,5 mg de Ra, livre e com filtros

de Cu e Cu+Pb, em função da espessura dos

bloquetes de concreto

ESPESSURA DOS BLOOUETCS

DE CONCRETO (CM)

8

8,5

17.8

25,5

I t

1AIIAO0 ESFAUMIA

RESPOSTAS DA RADIACCO DIRETA DO SPPt CCPS)

l ivrr

1427 t (3

458 158

172 1 52

86 147

248 112

694 i 39

Cl

1431 142

511 1 68

234 1 51

123 148

172 i 13

429 1 29

Ci+tt

1182 1 38

391 148

158 132

82 128

94 1 4

93 124

TABELA 4.4 - Razão entre as respostas do detector cintilador

livre e com filtros de Cu e Cu+Pb.

ESPESSURA DC

CONCRETO

(CM)

8

8,5

17,8

25,5

RAZÕES DA RADIACKO DIRETA OBTIDA COM 0 SPPJ

l i vn

Cl

1,81 1 8,85

8,98 1 8,15

8,74 1 8,2*

8,78 1 8,45

livrt

am

1,21 1 8,87

1,17 1 8,19

1,89 1 8,48

1,85 1 8,68
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FIGURA 4.6 : Razão teórica entre a resposta do SPP2 com e sem

filtros, en funcio da energia, com alguns pontos

obtidos experimentalmente.
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A f igura 4.7 apresenta os valores experimentais

e os valores teóricos dessa atenuação Esses valores teóricos

foram calculados considerando um feixe monoenergético,
94

estreito e colunado de raios gama , com energia média de 840

key incidindo sobre os bloquetes. Para esse cálculo

utilizou-se os coeficientes de atenuação obtidos a partir da

composição dos bloquetes de concreto
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FIGURA 4.7 : Curvas de atenuação experimental e calculadas, do

feixe de radiaçSo gama de uma fonte puntual de

Ra, em funçio da espessura dos bloquetes de

concreto.



4 3 2 - Asfalto

Os coeficientes de atenuação de massa para raios

gama entre 10 keV e 3000 keV foram calculados a partir da

composição do asfalto utilizado na pavimentação das ruas,

apresentada no apêndice B Como se trata de uma mistura que

envolve diferentes tipos de materiais, os valores dos

coeficientes de atenuação de massa também foram calculados

utilizando-se a fórmula 4.1. Os resultados obtidos estão

apresentados na tabela 4.5

A curva dos coeficientes de atenuação mássicos,

calculados teoricamente, em função da energia está apresentada

na figura 4.6. Neste caso, e por razões semelhantes às dos

bloquetes de concreto, também não foi observado nenhum efeito

do tipo "k edge". Na composição do asfalto estão presentes, em

percentagens superiores a 10%, apenas elementos com número

atômico inferior a 15, e que os demais elementos presentes têm

número atômico inferior a Sá.

Comparando os resultados apresentados nas

figuras 4 5 e 4 8, observa-se perfeita identidade para valores

de M E ) em energias superiores a 100 kev\ Para energias

inferiores a 100 keV, os valores de P(E> são ligeiramente

superiores para o concreto.



TABELA 4.5 - Coeficientes de atenuação mássicos calculados a

partir da composição química do asfalto.

Energia

<keU>

18

15

28

38

48

58

(8

•8

1M

158
28B

388

488

588

(88

800

1888

158B

2888

3888

Coef. Mssico 4» AtentacSo

CÍICI IAÍO Mia FôrMla 4.1

<«*»/§>

22,1

* ,7 *

2 . »

1,8B

8,523

8,358

8,271

8.283

8,174

8,142

8,127

0.181

8,8*3

8.8877

8.8811

8,8718

8,8631

8,8528

8,8449

8.83(5
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FIGURA 4.8 : Coeficientes de atenuacio de massa, calculados

para os blocos de asfalto, em funçio da energia
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Em seguida foram utilizados onze blocos de

asfalto de diversas espessuras. a fim de se determinar

experimentalmente o fator de atenuação desse asfalto.

A tabela 4.6 apresenta os valores de leitura do

detector exposto diretamente à fonte, subtraídos os valores da

radiação de fundo e do espalhamento. Apresenta, também, os

valores de leitura do detector com os blocos de asfalto

situados a meia distância da fonte e do detector. Desses

valores, de forma análoga, foram subtraídos o espalhamento e a

radiação de fundo.

TABELA 4.6 - Valores das respostas do cintilômetro SPP2,

exposto a uma fonte puntual de 1,5 mg de Ra,

em função da espessura dos blocos de asfalto.

ESPESSURA DE ASFALTO

(CM)

8

1,95
4,78
7,78

18,(1
16,81
24,61
32,56

l«

MlIfttfO ESFALHAM

RESPOSTAS DA RADIA««O DIRETA

Livre

1425 í 54

1862 1 67

738 i 46

586 154

325 1 54

192 1 68

122 1 58

78 147

239 1 16

694 1 39

Cl

1468 1 51

1183 175

779 1 35

535 í 38

347 1 58

225 í 38

149 • 43

185 139

175 1 9

429 1 29

00 SPPÍ (CPS)

ci+ri

1214 1 31

897 146

658 1 29

443 131

387 138

179 1 33

188 129

«9 133

92 112

93 124
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Observa-se, também, que as incertezas associadas

aumentam com a espessura dos blocos, razão pela qual se

limitou em 32,6 cm a espessura máxima de asfalto considerada.

De maneira semelhante à utilizada para os

bloquetes, estimou-se, então, a energia média da radiação 9ama

após a interação com os blocos de asfalto Para isso

utilizou-se as razões encontradas na tabela 4.7, e na figura

4 6

TABELA 4.7 - Razão entre as respostas do detector cintilador

livre e com filtros de Cu e Cu+Pb.

ESPESSURA DC ASFALTO

(CH)

8

1,85

4,78

7,78

10,61

16,81

24,61

32,56

RAISES DA RADIACSO DIRETA OBTIDA COM D SPPJ

livre

Cl

0,98 10,05

0,96 i 0,89

8,95 1 0,87

8,95 i 8,12

8,94 í 8,21

8,85 í 8,33

8.82 í 8,41

8,67 + 8,51

livre

Ci+tt

1,17 18,85

1,10 1 0,18

1,14 • 8,89

1,14 i 8,15

1,86 • 8,22

1,87 í 9,43

1,13 í 8,55

1,81 i 0,83
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Os valores experimentais e os valores teóricos

da atenuação do asfalto, se encontram na figura 4.9. Esses

valores se encontram em função das densidades superficiais dos

blocos de asfalto, uma vez que foi constatada uma grande

variação nas densidades do_ mesmos. Os valores teóricos da

atenuação foram calculados considerando um feixe

monoenergético estreito e colunado de raios gama, com energia

média de 840 kev", incidindo sobre o asfalto. Para esse cálculo

utilizou-se os coeficientes de atenuação obtidos a partir da

composição do asfalto. Pode-se observar que a diferença entre

a curva teórica e experimental aumenta com o aumento da

densidade superficial do asfalto. Este fato ocorre devido a

não consideração do fator de "build-up" do asfalto e da

variação de energia em função da espessura, nos valores

calculados.
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FIGURA 4.9 : Curvas de atenuação experimental e calculada, do

feixe de radiaçio gana de uma fonte puntual de

Ra, em funçSo da espessura do* blocos de

asfalto



Entretanto, convém lembrar que os coeficientes

de atenuação de massa do concreto e do asfalto apresentam

valores bastante próximos Seria, portanto, de se esperar que

as curvas de atenuação do concreto e do asfalto apresentassem

o mesmo comportamento em função de suas densidades

superficiais. A figura 4.10, apresentando as curvas

experimentais de atenuação desses materiais, confirma este

fato
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4 3 3 - Praças e Jardins

Nos estudos realizados por Roser e Cullen, na

década d» 64. incluiram-se duas praças, que foram reavaliadas

neste trabalho. Entretanto, no plano de urbanização dessas

praças foram utilizados apenas bloqueies de concreto, o que

não permitiu verificar as atenuações da exposição externa

provenientes de outras tornas comumente usadas nesses locais,

como por exetnplo-. gram» e terra batida. Dessa forma,

utilnou-s». então, cinco canteiros de 3 m de lado cada um,

preparados na vila residencial da mina de Pitinga, numa área

anômala do estado do Amazonas, em local onde se conheciam as

condições pré-existentes para a realização de testes com

materiais empregados na urbanização. Esses canteiros foram

revestidos respectivamente com saibro, grama, bloquetes de

concreto, concreto e asfalto.

A tabela 4 8 apresenta a constituição dos

canteiros e os resultados das medições realizadas durante

cerca de 10 dias após a sua conclusão. Medições realizadas

periodicamente durante um ano não indicaram variações da

atenuação.

Observa-se que os resultados para os bloquetes

de concreto e para o asfalto, em Pitinga, são compatíveis com

os obtidos com o material de Guarapari.
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TABELA 4 8 - Fatores de atenuação determinados para

diferentes práticas de urbanização

CAMEIIOS

ft

1

C

AMES M

UIIAHIZACM

358

35i

35»

• ! 35i

E 35i

urais M
UIMIUZIÇM

2M

2M

2M

lfct

158

IEIUÇM
X

21

«3

43
1

54

57
i

OIMCNSêCS DOS CANTEIROS CM METROS! 3 /0 * X 3/ M X • / 3 0

• I C I

SA1IM

SAIBRO

«IAM

SAIBRO
TERRA UEQCTAL
SR AHA

BLQWETES

SAIBRO
AREIA
BRITA

CMCIETK

SAIBRO
AREIA
BRITA
CIHEMTO

SAIBRO
AREIA
BRITA
ASFALTO



CAPÍTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados obtidos nas medições dos níveis de

exposição externa realizadas em Guarapari e Meaípe, na década

de 60 e em 1993, seguiram a mesma metodologia, ou seja, mesmos

locais, altura de detecção a partir da superfície do solo e

espaçamento entre pontos medidos. Dessa forma foi possível

avaliar as modificações ocorridas, devido ao processo de

urbanização, em uma área onde os níveis de radiação gama estão

acima da média mundial

A tabela 5.1 apresenta os níveis de radiação gama

em alguns pontos específicos, usados como referência na década

de 60, medidos com uma câmara de íoniracão, e os valores

obtidos atualmente com um detector cintilador inorgânico,

verifica-se que houve uma redução nesses níveis de radiação,

nas ruas e praças de Guarapari, em virtude do processo de

urbanização. Entretanto, no ponto referente à península de

pedra observa-se que a redução foi menor, diferindo daquelas

observadas na maioria das ruas e praças. Essa menor redução

pode ter ocorrido devido aos seguintes fatores:

- a península de pedra ser muito extensa, podendo o ponto

medido atualmente não ser exatamente o mesmo que foi medido

por Roser e Cullen na década de 60;

- a cobertura fina de areia observada em alguns pontos da

pedra, trazida pelas Dndas, poderia ter um conteúdo maior de

monazita na época das medidas iniciais (década de 60) .

Na realidade esse ponto ainda mantém as mesmas

características da década de 69, não tendo sofrido nenhuma
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influência urbanística Era, portanto, de se esperar que não

houvesse variação no nível de radiação gama, ou que a variação

fosse menor do que aquelas observadas na maioria das ruas e

praças

0 restante dos resultados das medições

realizadas para este trabalho e de Roser e Cullen, em

Guarapari e Meaípe, estão apresentados detalhadamente, sob

forma de histogramas, no apêndice C

A partir desses resultados, foi possível

construir os histogramas com as medidas atuais e da década de

60, de todos os pontos medidos nas ruas e praças do centro de

Guarapari, apresentados na figura 5 1.
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TABELA 5 1 - Valores das taxas de exposição externa, em

obtidos na década de 60, com uma câmara de

íomzaçao, e atualmente com um cintilador

inorgânico.

MCM.IHKS

1. Its ftlra Cwtaw , 354
2. H« Irira Cattana, rróviB» M fia, rrtfiiaa • CM» Itsala
3. Praea Jtrlniaa fonttir»
4. l i * Jaafiia Ia SiUa li»*
S. Fraca «twrrnaJtr lira, 2 a Ia rsnina 1» ktttl
fc. Ita Joaiiia Ia t. liaa, »réii»o a* Nattl I M Vtrwiftaf
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Observa-se que. em ambos os casos, os dados

apresentados nos histogramas da figura 5.1 obedecem a uma

distribuição lognormal, cujas médias sSo de (1B,3 - B,6>

para os dados atuais, e (67,5 - 47,6) MR/K para os dados

obtidos na década de 60.

Pode-se afirmar, portanto, que houve uma redução

de aproximadamente 73%, em termos de valor médio, comparando

os dados disponíveis da radiação gama natural da década de 60

e aqueles do primeiro trimestre de 1993.

A tabela 5.S apresenta os valores médios,

máximos e mínimos, organizados por ruas, praças e praias

localizadas na figura 5.2, obtidos nas medições de exposição

deste trabalho e nas medições realizadas por Roser e Cullen. A

tabela contém, também, as reduc&es ocorridas nos valores

obtidos da década de 60, quando comparados com as medidas

atuais.

A tabela 5.2 permite constatar que a redução das

exposições nas ruas de Guarapari, em relação às médias, variou

entre 7% e 9054, sendo a média aritmética entre essas reduções

de 64%. A redução de 7% foi observada apenas na rua do Hotel

Azul, onde os níveis de exposição externa já eram baixos na

década de 60. Seu valor variava de 14 pR/h a 18 MR/h, com

uma média de (15,7 - 2,0) pR/h

A não consideração da redução ocorrida na rua do

Hotel Azul implicaria num aumento do valor médio das reduções,

uma vez que as reduções variariam de 31% a 90%

A figura 5 3 apresenta os histogramas das

freqüências relativas das reducõet do» níveis médios de

cxposicio externa obtidos na ár«a de Guarapari. Essas reduções
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podem ser explicadas pelos fatores de atenuação obtidos para

bloquetes de concreto e asfalto Como foi visto no capitulo 4,

os bloquetes de concreto Riedindo 8,5 cm de espessura

utilizados em Guarapan atenuam, em média, 67% da radiação,

enquanto uma camada de asfalto de 10 cm atenua cerca de 73X a

exposição gama na região. Estes valores de atenuação estão,

portanto, em muito boa concordância com aqueles da média das

atenuações determinadas nas ruas e praças de Guarapan.
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TABELA 5 8 - Valores médios, máximos e mínimos, atuais e

obtidos por Roser e Cullen, das taxas de

exposição externa nas ruas, praças e praias de

Guarapari e em Meaípe

MUUMIH

1. Jaiftii 4a Silva I I M
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1. t»Uli» «arias
1. I n «tilts Itvvr» 4t C.
1. Ir. Silva fell*
1. ttirt CattaM
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Tv. ItlfiM Swta»a
1. feliu 4» lure F.
1. iate latittt Liu
1. ti»»H«i» it ilatii»
1. SittuMia R. lMr«iifjMii
1. H»t»l t n l

•». l*f. Uarival 4* l l t t i i a
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FIGURA 5 £ : Mapa atual do centro de Guarapari com a

localizaclo da* rua», praia* * praças ondt fora*

realiiada* as m«diç5«s para tstt trabalho.
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A figura 5.4 apresenta os histogramas das

freqüências relativas dos fatores de atenuação máximos e

mínimos observados nas ruas e praças do centro de Guaraparx,

nas duas épocas de medições. As médias da distribuição normal

e as formas dos histogramas estão coerentes com as atenuações

produzidas pelos bloquetes de concreto e asfalto. Observa-se,

entretanto, que a distribuição normal do histograma dos

valores máximos das atenuações se encontra ligeiramente

deslocada para a direita. Esse deslocamento pode ser por:

-retirada de material superficial das ruas para

nivelamento do seu leito, antes da pavimentação;

-colocação de uma camada de material estéril para

nivelamento do leito, sobre a pavimentação outrora existente e

antes da colocação dos bloquetes de concreto e do asfalto;

-influência dos novos tipos e porte das construções ao

longo das ruas.

A fim de se analisar essa última justificativa,

analisou-se os planos de construção de residências da época de

Roser e Cullen, e os das residências atuais obtidos na

Prefeitura de Guarapari. No intuito de demonstrar tal efeito,

detalhou-se, então, a variação das edificações da Rua Joaquim

da S. Lima. A tabela 3.3 apresenta o número de edificações de

um andar, de dois andares, de três a cinco andares, e maiores

de cinco andares, atualmente existentes. Nos anos de 62/63

essas residências eram em menor número e apenas de um andar,

além do que, não era empregado concreto na abundância que se

faz atualmente. Como a Rua Joaquim da S. Lima tem uma largura

que varia de 11,3 m a 24,1 m, portanto m?nores que 30 m, as

medições realizadas a i m de altura, no centro desta rua



seriam influenciadas pelas construções laterais. Uma vez que

os teores dos radionuclideos presentes nos materiais de

construção são menores do que aqueles originalmente existentes

nas ruas, as edificações laterais também representam um fator

de atenuação. Este fato foi confirmado por medições realizadas

a alturas menores que 1 m Os valores de exposição, obtidos

nessas alturas inferiores a i m , são apresentados na tabela

5 4 e são da mesma ordem de grandeza ou maiores do que as

medidas obtidas a i m , confirmando que na realidade as

edificações laterais funcionam como blindagens se o solo, sob

as ruas e praças, for considerado homogêneo.

TABELA 5.3 - Síntese do número de edificações, com seus

respectivos portes, existentes na Rua Joaquim da

Silva Lima no primeiro semestre de 1993.

LtCftllMH

••» Iwit 1* i. llll

lê»st ntfn
1 Miar

iê

2 mitrn

í)

Cmstrtc<*s
] | S Mlarts

5 23

Fra«*s

1

TrrrtMS
lalltit*

4

<lf CMStftCto)
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TABELA 5 4 - Valores da taxa de exposição obtidos con o

detector em diferentes alturas na Rua Joaquim da

Silva Lima.

IUA JOAQUIM M SUVA Llftt

rmn i
(•5{«ina CM fetiilio Vargas)

rONTB 2
(88 k Ia 1. fetiilio Vargas)

rOHTt 3
<144 k Ja 1. «etülío Vargas)

n»n 4
(2W k 4» 1. «ttúlio Oargas)

rOMTB 5
(272 k U 1. Sttiilio Vargas)

(336 k it 1. «*túlio Vargas)

rONTO 7
<408 k 4a 1. fetiili» Vargas)

rONTO S
(464 k Ja 1. «ettilio Vargas)

T«a f^gmi*.

k : 28 Ck

15.» t 8.«

23.4 t 2.8

U.I i 1,8

14.8 í 1.2

17,4 • 1.5

18,7 i 1.5

1»,2 1 2.7

1Í.2 i 1,5

• r 188 Ck

14,3 í 2,2

1M i 2.7

14.8 t 8.»

11.7 t 8,7

17,2 • 1,2

19.9 t 1.7

17.4 í 3.2

17.1 i 1,2

i

altara <•>
cal ei lata

15.3 i 1.4
(k = 47 ck)

23.4 i 2,5
(k : 35 cii)

13.5 i 2.1
(k = 47 ck)

11,4 t 1,9
(k = 77 ei)

<Í 7-: 74Í W

(k : 35 Ck)

19,5 i 4,8
(k : 79 Ck)

alturas calculadas a partir da razSo r/h = 15, onde r é a

distância do detector, situado no eixo central da rua, à

edificação lateral, e h a altura do detector em relação

ao solo.

A tabela 5 5 apresenta valores de uma das poucas

residência* medidas por Roser e Cullen que mantiveram as

mesmas condiçSes da época, comparados com resultados obtidos

nas medicSes preliminares deste trabalho em 199S. Uma vez que

essa residência nio foi substancialmente modificada, as

alteracSes dos valores obtidos podem ser atribuídas à variação

93



da contribuição das radiações externas oriundas das ruas

TABELA 5 5 - Taxas de exposição, atuais e da década de 69,

numa residência que permaneceu inalterada ao

longo desses anos.

IKIlflKIft

l«a ttt i i l i* Vargas, 2M

Tax* At Exrosiçto
Bêcaia 4* ( •

Taxa 4» E I M S K * »
ÉtMl

24-52

Na Praia da Areia Preta as mudanças apresentadas

nas medidas das duas épocas ocorreram em sentido contrário ao

observado nas ruas, como pode ser observado na tabela 5.S.

Na figura 5.5 são apresentados histogramas com

as medidas obtidas nas praias do centro de Guarapari nas duas

épocas. A figura demonstra que a média das exposições é

atualmente superior a dos anos 60. Esse aumento dos valores

médios e mínimos pode ser explicado pelo fato de ter sido

interrompida a exploração de areias monazíticas, na década de

80, ao mesmo tempo em que o processo de deposição pelo

mecanismo das marés e correntes permaneceram atuando de forma

discreta ao longo da praia. A exploração seletiva, no passado,

em toda a praia, baseada nos teores e quantidades de minérios,

deixou pequenos bolsões, responsáveis por alguns desses

valores máximos, uma vez que sua localização é a mesma. Por

outro lado, tanto nas medidas obtidas por Roser e Cullen como

nas atuais, os desvios-padrSes sio consideravelmente grandes

comparados com aqueles obtidos nas medições das ruas e praças
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Observações realizadas na Praia vermelha, no

Rio, evidenciam claramente uma não distribuição homogênea ao

longo da praia, assim como uma variação sazonal e diurnal

criada pelo movimento das correntes e marés. Nessa área

constata-se valores de exposição externa variando cerca de 6 a

200 fjR/\\. Essa grande variação é a responsável pela

constatação de desvios maiores nas praias.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E RECOHENDACõES

6 1 - CONCLUSÕES

A comparação dos níveis de exposição externa

atuais, do centro urbano de Guarapari, com os níveis de

exposição da década de 66 mostrou claramente que houve uma

redução média desses níveis em cerca de 64X. Essa redução

ocorreu sobretudo devido à pavimentação das ruas e ao

surgimento de edificações de grande porte.

Obteve-se experimentalmente uma atenuação de 67%

para um bloquete de concreto de 8,5 cm de espessura, enquanto

uma camada de asfalto de aproximadamente 10 cm atenua 73X da

radiação gama do ambiente. Esses valores confirmam, portanto,

a afirmação de que a redução nos níveis de radiação gama

ambiental de Guarapari ocorreu sobretudo devido à pavimentação

das ruas.

Nas ruas onde os níveis de exposição externa

eram elevados e foram construídos edifícios de grande porte,

em substituição às residências existentes na década de 6©,

pôde-se constatar uma redução medi» maior que 8©X. Essa

redução superior aos valores dos fatores de atenuação dos

materiais utilizados na pavimentação das ruas é um indicador

de que as edificações podem atuar como blindagens da radiação.

Por outro lado, na Praça Jerônimo Monteiro foi

constatada a maior atenuação, cerca de 99%. Essa maior

atenuação pode ser atribuída ao uso d* saibro, como material de

nivelamento, antes da colocação dos bloquttes de concreto, uma
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vez que foi constatado um desnível superior a 1SX em relação

às ruas. Os testes realizados em Pitinga-AM indicam que 30 cm

de espessura de saibro atenuam cerca de 20X da radiação

oriunda do solo.

Finalmente, pode-se concluir, num contexto geral

que, em caso de contaminação de locais com materiais emissores

de radiação gama, a urbanização pode ser uma solução para a

redução dos níveis de radiação, como indicam os resultados

obtidos neste trabalho.

6 8 - RECOMENDAÇÕES

Dada a exigüidade de tempo, recomenda-se que

sejam estudados, em nível mais detalhado, os efeitos das

residências nos níveis de radiação gama natural.

Recomenda-se, também, que se leve em

consideração os fatores de "build-up" na curva de atenuação do

asfalto utilizado na urbanização.

Destaca-se também a importância de se guardar e

divulgar dados experimentais obtidos em estudos, de forma que

todos possam acompanhar e mesmo dar continuidade a pesquisas

já iniciadas. No caso deste trabalho, por exemplo, foram de

fundamental importância as medidas obtidas na década de 60.
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APÊNDICE A

COMPOSICSO QUÍMICA DOS BLOQUETES DE CONCRETO

- 73,1 X

- 9,8 X

- ©,5 X

CaO - 9,6 5Í

MgO - 0,5 X

SO3 - 0,4 X

FeO - 0,8 X

Na?0 - 1,4 X

KgO - 3,3 X

- «,5 X

impurezas - 0,7 X
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APÊNDICE B

COMPOSICSO QUÍMICA DO ASFALTO

Composição química do asfalto segundo o

engenheiro Maurício de Sou^a, da usina de asfalto de Parada de

Lucas, no Rio de Janeiro.

CAP 20 - 6,7 X (cimento asfáltico de petróleo)

Pó de pedra - 60,0 X (granito)

Pedra zero - 33,3 X (granito)

Entretanto, 93,3X de granito contém:

- 67,7 X

- 13,6 X

,2 X

FeO - 1,3 X

MgO - 0,6 X

CaO - 1,0 X

- 2,2 X

K?0 - 5,4 X
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HgO - 0,7 X

impurezas - 0,6 X

0 CAP 20 é um tipo de cimento asfáltico de

petróleo e sua composição varia conforme a origem do petróleo

e o processo de refinamento do mesmo. A seguir é apresentada a

composição do CAP 20 produzido em Wyoming, Estados Unidos,

fornecido pela química Leni Matyas Leite do Centro de

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello, da

Petrobrás.

Ó,7X CAP S0 - 6,7% C M H_. N,S,
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APÊNDICE C

DADOS OBTIDOS NA DÉCADA DE 60 E DADOS ATUAIS

Em cada uma das figuras de C l a C 23, são

apresentados, sob forma de histogramas. os resultados obtidos

numa mesma riia ou praia, nas duas diferentes ocasiões, isto é,

em 1968/63 e em 1993, facilitando uma imediata comparação.

Para cada um dos histogramas foi ajustada a melhor

distribuição, do tipo lognormal, possibilitando a obtenção da

média e do desvio-padrão. Os valores máximos e mínimos foram

também obtidos a partir dos histogramas

Nas figuras C l a C.18 estão representados os

valores das medições nas ruas do centro urbano de Guarapara,

enquanto as figuras C 19 e C. 20 representam as praias. A

figura C 21 representa a primeira parte da rua da praia de

lieaípe, que começa no pé do morro da igreja e termina no

canal Já a figura C 22 representa a segunda parte da rua da

praia de Meaípe, que tem início no canal e fim ao atingir a

estrada asfaltada. A figura C 23 representa as medioas obtidas

na praia, somente no intervalo entre a igreja e o canal, uma

vez que Roser e Cullen só estudaram este intervalo.
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FIGURA C 20 - Taxa» de CKPOSÍCÍO CKtvrna, obtidas na década de
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