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Este trabalho analisa o comportamento dos contaminantes radioativos contidos 

nos resíduos com U e Th associados, oriundos da indústria mineral, e sua deposição 

final. É apresentada uma metodologia integrada, a fim de prever o desempenho de um 

aterro para rejeitos com radionuclídeos naturais e derivar valores aceitáveis para sua 

deposição através da estimativa do impacto ambiental à longo prazo. Os modelos são 

solucionados analiticamente e através da técnica da transformada integral generalizada. 

Os resultados obtidos em cada compartimento são validados com resultados 

experimentais ou comparados com outras classes de soluções. 

A fim de definir as características do depósito e as conseqüências para o meio 

ambiente, é feita uma análise dos impactos potenciais levando em consideração não 

somente as características do aterro, mas as vias de exposição e os cenários mais 

plausíveis que o contaminante pode percorrer até atingir o ser humano.  

O presente trabalho permite desenvolver uma metodologia de avaliação de 

segurança que pode ser usada para definir limites de isenção para concentração máxima 

permitida na deposição de NORM/TENORM em aterros. 
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 This work evaluates the behavior of wastes with naturally occurring radionuclides as 

generated by the mineral industry, and their final disposal in landfills. An integrated 

methodology is used to predict the performance of an industrial landfill for disposal of 

wastes containing NORM/TENORM, and to define acceptable amounts that can be 

disposed at the landfill using long-term environmental assessment. The governing 

equations for radionuclide transport are solved analytically using the generalized integral 

transform technique. Results obtained for each compartment of the biogeosphere are 

validated with experimental results or compared to other classes of solutions.  

An impact analysis is performed in order to define the potential consequences of a 

landfill to the environment, considering not only the engineering characteristics of the 

waste deposit but also the exposure pathways and plausible scenarios in which the 

contaminants could migrate and reach the environment and the human population. 

The present work permits the development of a safety approach that can be used 

to derive quantitative waste acceptance criteria for the disposal of NORM/TENORM waste 

in landfills. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 

I.1 – Motivação 

Rejeitos perigosos necessitam ser manipulados, gerenciados e dispostos de 

forma segura e regulamentada, compatíveis com princípios e normas internacionais de 

segurança. Os métodos de deposição escolhidos devem estar de acordo com sua 

periculosidade e longevidade. 

Uma vez que um resíduo perigoso gerenciado de forma inadequada pode 

resultar em efeito adverso à saúde humana ou ao meio ambiente, hoje e no futuro, 

grande esforço tem sido empregado na formulação de princípios de gerência desses 

rejeitos. 

Por outro lado, o incremento da conscientização ambiental por parte da 

gerência das instalações geradoras de resíduos, as pressões de mercado e a opinião 

pública têm levado inúmeras indústrias a interessarem-se cada vez mais pela correta 

deposição e gerência desses rejeitos perigosos. 

A crosta terrestre contém radionuclídeos que constituem a maior fonte de 

material radioativo de ocorrência natural (NORM - Naturally Occurring Radioactive 

Materials) no meio ambiente. A maioria desses radionuclídeos pertence às cadeias de 

decaimento que se iniciam com U-235, U-238 e Th-232. Algumas práticas industriais, 

envolvendo recursos naturais, concentram esses radionuclídeos a um grau que pode 

gerar riscos ao ser humano e ao ambiente circundante, se não forem controlados.  

 Contudo, nos últimos anos muitas indústrias têm aumentado a proporção 

desses materiais NORM em produtos finais, concentrados ou resíduos, gerando os 

TENORM - Technologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials. 

Essas atividades humanas incluem operações de mineração e processamento de 

minérios em geral e areias, manufatura de fertilizantes e seu uso, fabricação de 

fosfatos, queima de combustível fóssil, incrustação e borra da extração de petróleo, 

refino de metais, bem como a mineração, beneficiamento e processamento de 

minérios de urânio.  

 O imenso volume de rejeitos NORM/TENORM produzido anualmente pelas 

indústrias de mineração/processamento/extração através do mundo, vem merecendo 

a atenção de agências ambientais nacionais e internacionais, bem como de órgãos 

regulatórios. A deposição imprópria, re-utilização, e reciclagem de TENORM têm 
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provocado situações que resultam em eventos de contaminação e exposições 

desnecessárias da população em geral. 

 Outras soluções para gerenciar essa classe de rejeitos podem ser aceitáveis 

além daquelas consideradas para rejeitos radioativos de baixa atividade, e que 

estejam de acordo com os princípios do ICRP 60 (ICRP, 1991), que estabelece: "o 

objetivo principal da radioproteção é prover um nível adequado de proteção ao 

homem, sem prejudicar excessivamente os benefícios práticos advindos da exposição 

à radiação". Naturalmente, os princípios para gerência de rejeitos radioativos aplicam-

se também aos rejeitos da indústria não nuclear, mas os procedimentos para obedecê-

los podem diferir das soluções consideradas até agora para os radionuclídeos 

artificiais. 

  Freqüentemente, os rejeitos NORM e TENORM são estocados nas instalações 

que os produzem, porque até o presente momento nenhuma decisão foi tomada sobre 

como dispô-los ou quando liberá-los no meio-ambiente, uma vez que possuem meia-

vida longa e sua estocagem não irá reduzir sua radioatividade.  

Desta forma, a decisão para a deposição final tem sido postergada e grupos de 

especialistas, sejam a nível nacional ou internacional, estão conduzindo estudos no 

sentido de definir as melhores tecnologias a serem empregadas na construção dos 

depósitos finais, bem como as quantidades máximas de atividade aceitáveis. 

Os impactos potenciais após o fechamento de um depósito contendo rejeitos 

perigosos podem vir de processos graduais, tais como degradação das barreiras de 

engenharia ou naturais, e de eventos que comprometam a integridade do repositório e 

afetem o isolamento dos resíduos, tais como a intrusão humana.  Os modelos devem 

ser cuidadosamente desenvolvidos e a análise dos impactos potenciais levam 

obrigatoriamente ao desenvolvimento de modelos computacionais, que devem 

incorporar detalhes de processos, além das vias de exposição e os cenários mais 

plausíveis que o contaminante pode percorrer desde sua geração até atingir o ser 

humano. 

A nível mundial, os órgãos regulatórios não definiram valores permissíveis, de 

forma clara, para a deposição de rejeitos com U e Th associados em aterros 

industriais projetados para abrigar rejeitos perigosos. 

No trabalho realizado pela Divisão de Matérias Primas e Minerais/DIMAP, da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear/CNEN, foi verificada a necessidade de se 
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desenvolver ferramentas capazes de modelar o comportamento de rejeitos mínero-

industriais com radionuclídeos no meio ambiente. As propriedades químicas, físicas e 

radiológicas desse material, diferem em muitos aspectos daqueles gerados em usinas 

nucleares, instalações médicas e centros de pesquisa nuclear. Conseqüentemente, a 

instalação usada para sua deposição deve ter características próprias, ou seja: 

• sua localização é normalmente dentro da instalação mínero-industrial; 

• esses depósitos, via de regra, não possuem estruturas de engenharia adicionais 

para aumentar a segurança, e somente os princípios de engenharia geotécnica são 

os critérios utilizados em seu projeto e construção; 

• o volume de rejeitos gerados é muito maior que o de um depósito de rejeitos 

radioativos convencional, e possuem um risco potencial à saúde humana e meio 

ambiente, devido à meia vida muito longa de alguns de seus radionuclídeos. 

O objetivo de uma avaliação de segurança, após a deposição final do rejeito 

NORM/TENORM em um aterro industrial, é determinar o impacto que ocasionará no 

ser humano e no meio ambiente como uma função do tempo. Este procedimento 

implica que se deve determinar como os contaminantes podem deixar o local de 

deposição e através de quais vias pode migrar. 

Assim, é proposta deste estudo fazer uma avaliação de risco quanto à 

deposição de rejeitos gerados em instalações mínero-industriais com U e Th 

associados, fazendo uso de uma metodologia integrada, para prever o desempenho 

de um aterro para dispor rejeitos NORM/TENORM. Também são derivados valores 

aceitáveis para sua deposição através da estimativa do impacto ambiental a longo 

prazo. Para tanto, é utilizada a técnica da transformada integral generalizada – GITT, a 

fim de avaliar a migração dos contaminantes em meio não saturado e saturado, 

levando em consideração o decaimento em cadeia das séries radioativas do urânio e 

tório. Na seqüência do texto, são apresentados, com mais detalhes, os objetivos desta 

tese. 

I.2 - Objetivos 

Este trabalho analisa o comportamento dos contaminantes radioativos naturais 

oriundos da mineração e industrialização de minérios, e sua disposição em aterros 

próprios. O projeto conceitual desses depósitos é composto por diferentes 

compartimentos seqüenciais: 
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• a cobertura, que tem a finalidade de isolar os rejeitos do meio ambiente, 

diminuir a infiltração de água e evitar a intrusão humana e de animais no local; 

• o local da disposição dos rejeitos, denominada de termo fonte; 

• a zona não saturada, região compreendida entre o termo fonte e o aqüífero, 

que mantém a separação entre os resíduos e a água subterrânea; 

• a zona saturada. 

A fim de definir as características do depósito e o comportamento dos 

poluentes, são enfocados os seguintes tópicos levando em consideração sua 

migração no meio ambiente e as principais vias de exposição ao homem: 

 
• as alternativas para a deposição desses rejeitos; 

• estudos comprovando a importância de se trabalhar com cadeia radioativa em 

todos os meios; 

• a influência do modelo de lixiviação do termo fonte para definir valores de 

deposição; 

• uso de modelo de migração na zona não saturada e saturada com cadeia 

radioativa, utilizando solução através da técnica da transformada integral 

generalizada; 

• avaliação de risco dos contaminantes radioativos na biosfera através de 

modelos de transferência, empregando índices de risco e risco fatal. 

Desta forma, os modelos aqui apresentados são mais gerais, levando em 

consideração os compartimentos de maior relevância no processo de migração dos 

poluentes considerados. Nesse contexto, foi feito um estudo de migração de 

contaminantes na geosfera (zonas vadosa e saturada), considerando decaimento em 

cadeia. Em muitas modelagens, a zona não saturada é desprezada, assim como o 

decaimento em cadeia, utilizando-se nesse último caso, fatores de dose que levem em 

consideração todos os produtos da série de decaimento. 

Para tanto, um modelo computacional foi desenvolvido utilizando o software 

MATHEMATICA 5.1 (WOLFRAM, 2004), que permite prever o impacto no meio 

ambiente e conseqüentemente no ser humano, advindo da deposição de rejeitos 

NORM/TENORM. Como forma de demonstrar a aplicabilidade dos modelos utilizados 

nos diferentes compartimentos do aterro, são simulados estudos de caso, e os 

resultados são comparados com dados experimentais e soluções analíticas e 

numéricas. 



 5

A fim de construir uma ferramenta para avaliação de segurança desses aterros, 

este trabalho considera um modelo para calcular a infiltração de água pela cobertura e 

um modelo de lixiviação de primeira ordem para o termo fonte supondo meio não 

saturado. Para o fluxo de água na vadosa, é adotado regime permanente, e para o 

transporte do soluto nas zonas não saturada e saturada é adotado um modelo 

unidimensional em regime transiente, com solução via transformada integral 

generalizada, levando em consideração decaimento em cadeia em todos os 

compartimentos.  

Para a biosfera, três modelos são considerados: modelo de lixiviação da fonte 

e conseqüente contaminação do aqüífero, com moradia próxima ao aterro e utilização 

de água contaminada de poço; intrusão inadvertida no aterro e construção de moradia 

no local; intrusão inadvertida do aterro com construção de rodovia no local com esse 

material. Os cenários escolhidos são os que resultariam em maior dose para um 

indivíduo (intrusão inadvertida) ou com maior probabilidade de ocorrência (lixiviação 

do termo fonte com contaminação do aqüífero) (ISAM, 2001). 

Dessa forma, a metodologia proposta no presente trabalho visa fornecer uma 

ferramenta robusta para avaliação do impacto da deposição de rejeitos 

NORM/TENORM, viabilizando a gestão segura desses resíduos.  

I .3 - Revisão Bibliográfica 

 Na análise de risco para a deposição de resíduos perigosos, o fator de maior 

relevância é a estimativa da concentração do poluente junto ao agente receptor. Nos 

casos onde o contaminante ainda não atingiu o ponto de exposição e, portanto, não é 

possível obter medidas diretas da sua concentração, essa estimativa é feita através de 

simulações de modelos de transporte, onde os processos físico-químicos 

considerados relevantes são relacionados através do balanço de massa do 

contaminante.  

Diversos modelos de transporte estão disponíveis para serem utilizados nessa 

análise, podendo variar de formulações matemáticas simplificadas e com solução 

analítica, até modelos mais complexos que exigem soluções numéricas.  

 A simulação computacional para predizer os fenômenos de transporte de 

poluentes na zona não saturada ou vadosa tem proliferado nos últimos anos, com 

grande progresso no entendimento conceitual, possibilitando predizer os processos de 

transferência da água e/ou soluto entre a superfície do solo e a água subterrânea. O 
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modelo mais popular permanece sendo a equação de Richards para o fluxo de água, e 

a equação de convecção-dispersão para o transporte do soluto.  

Soluções analíticas para a equação de Richards são difíceis de serem obtidas, 

e são possíveis somente quando certas classes de expressões paramétricas, que 

descrevem as propriedades do solo, são empregadas. Normalmente obtêm-se 

soluções semi-analíticas, que não se utilizam de métodos numéricos propriamente 

ditos, e um resumo destas pode ser encontrado em RAVI e WILLIAMS (1998). Dentre 

os métodos utilizados com sucesso nessa classe de problemas pode-se citar a técnica 

numérico-analítica denominada de técnica da transformada integral generalizada – 

GITT, onde resultados reportados ilustram seu uso, como a simulação da infiltração 

vertical de água em solos não-saturados homogêneos (VASCONCELLOS et al., 2001; 

VASCONCELLOS, 2001). Devido à sua flexibilidade em descrever diferentes 

condições de contorno e heterogeneidades, os métodos numéricos ainda são os mais 

utilizados na solução da equação de Richards e também para o transporte de 

contaminantes em fase aquosa, e uma descrição destes pode ser encontrada em 

COTA (2000). 

Até o presente, soluções analíticas ou semi-analíticas para testar e validar os 

métodos numéricos usados em condições mais complexas para o transporte de 

solutos em meios porosos não estão disponíveis, pois a obtenção destas só é viável 

quando se trabalha com meios homogêneos. No entanto, na zona não saturada 

raramente o meio é homogêneo e deve-se esperar variabilidade espacial significante 

das propriedades de transporte. Contudo, se essa variabilidade espacial for bem 

definida e o meio puder ser assumido como composto de uma série de camadas 

seqüenciais, é possível obter soluções semi-analíticas. Utilizando essa concepção, 

LEIJ e VAN GENUCHTEN (1995) derivaram uma solução analítica aproximada 

unidimensional para dois meios porosos em camada, utilizando a transformada de 

Laplace, mas utilizando inversão numérica a fim de obter a solução final. LIU e BALL 

(1996) utilizam funções de Green no domínio de Laplace para o transporte de soluto 

em um meio poroso semi-infinito, composto de duas camadas. 

O emprego da técnica da transformada integral generalizada em meios porosos 

não homogêneos é feito pela primeira vez por LIU, BALL e ELLIS (1998), sob condição 

de fluxo em estado estacionário. Em 2000, LIU et al. usam a GITT para solucionar a 

equação advectiva-dispersiva em meio poroso heterogêneo com sorção linear e não 

linear e decaimento radioativo. 
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  No caso de modelagem do meio saturado, considerando-se que este possua 

propriedades constantes, vários modelos estão disponíveis. Os sistemas simplificados 

de transporte, que possibilitam soluções analíticas, têm sua validade restrita a casos 

particulares, mas com o mérito de fornecer ferramentas poderosas para a validação de 

modelos numéricos, e algumas vezes serem computacionalmente mais eficientes. 

Diferentes trabalhos têm sido publicados nessa área, envolvendo problemas 

unidimensionais para um contaminante que sofre decaimento ou degradação (VAN 

GENUCHTEN e ALVES, 1982; CHEN, 1989; SUN, 1995). De grande importância é o 

trabalho desenvolvido por COTTA, RUPERTI e MIKHAILOV (1997) que obtém uma 

solução analítica para o problema de migração de radionuclídeos unidimensional em 

solos saturados via manipulação algébrica simbólica.  

OSTWALD e COTTA (1992) utilizaram pela primeira vez a técnica de 

transformada integral generalizada para obter a solução da equação de transporte 

para migração de radionuclídeos em um meio poroso, unidimensional transiente. 

ROMANI (1996) dá continuidade a esses trabalhos e utiliza a GITT para obter uma 

solução para o problema de transporte de radionuclídeos em meios porosos 

saturados. 

Diversos trabalhos fazem uso da GITT, dentre eles PONTEDEIRO et al. 

(2000a) em um modelo screening para a avaliação preliminar de depósitos de rejeitos 

próximo à superfície, e ROCHA e CRUZ (2001) resolvem um sistema englobando o 

fluxo unidimensional transiente e o transporte de contaminante em meio com dupla 

porosidade. PONTEDEIRO et al. (2000b), HEILBRON (2001a) e PONTEDEIRO et al. 

(2002) também empregaram GITT para comparar os impactos da disposição de 

rejeitos advindos da geração de energia elétrica.  

Outros pesquisadores desenvolveram soluções analíticas para problemas que 

levam em consideração reações em cadeia. Entre eles pode ser citado CHO (1971), 

que utiliza a técnica de Transformada de Laplace para cadeia radioativa com três 

elementos, mas tendo como limitação o fato de considerar os coeficientes difusivos e 

convectivos iguais para todos os elementos. HARADA et al. (1980) desenvolve um 

modelo para migração de radionuclídeos em um meio absorvedor, e HIGASHI e 

PIGFORD (1980) propõem dois novos modelos onde soluções analíticas levam em 

consideração taxa de liberação e lixiviação dos radionuclídeos com dependência 

temporal, mas onde o fenômeno de dispersão é negligenciado. VAN GENUCHTEN 

(1985) utiliza a transformada de Laplace e soluciona a equação de transporte 

convectiva-dispersiva em meio semi-infinito, aplicável a reações de decaimento de 
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primeira ordem simultâneas, tendo o mérito de apresentar várias soluções analíticas 

para cadeias com até quatro membros, com diferentes condições de contorno, para 

um sistema inicialmente livre de contaminação. 

LUNN et al. (1996) apresentam uma solução para o transporte de múltiplas 

espécies (até três radionuclídeos) em meio semi-infinito, utilizando a transformada de 

Fourier, onde são determinadas as soluções analíticas para condição inicial constante 

e exponencial. SUN et al. (1999, 1999a) publicam trabalho para transporte de espécies 

múltiplas, com reações em série e em paralelo, mas que apresenta a restrição de não 

poder ser aplicado a reações em cadeia de primeira ordem que apresentem taxa de 

reação idênticas em duas gerações sucessivas. BAUER, ATTINGER e KINZELBACH 

(2001), com a ajuda da transformada integral, derivam soluções analíticas para o 

transporte de material com decaimento em cadeia e fornecem fórmulas para 

condições de contorno simples e ROMANI (2002) utiliza GITT na solução da dispersão 

de cadeias de contaminantes radioativos em meio saturado. 

No caso do emprego de solução numérica para a modelagem do transporte de 

contaminantes em meio saturado, têm-se diferentes códigos computacionais em uso 

que utilizam modelos numéricos complexos (RBCA, 1998), mas a necessidade de 

dados e esforço computacional pode ser muito grande. 

Diversos trabalhos podem ser citados na avaliação de segurança de aterros, 

incluindo aqueles que tratam especificamente da modelagem da geosfera e biosfera, 

mas optou-se por incluí-los nos capítulos que se seguem. Quanto a trabalhos 

relacionados com a disposição de NORM/TENORM, a literatura é escassa, uma vez 

que usualmente esses aterros são operados por empresas privadas, e os estudos são 

considerados informação proprietária. 

Dentre os trabalhos relacionados com a previsão de impacto ambiental de 

depósitos de rejeitos radioativos próximos à superfície, pode-se citar o projeto 

internacional de pesquisa coordenado pela AIEA intitulado ISAM (Improvement  of 

Safety Assessment Methodologies), já encerrado. Como seqüência dessa pesquisa, 

constituiu-se um novo projeto a nível mundial (período de 2002 – 2005), denominado 

projeto ASAM (Application of Safety Assessment Methodologies for Near Surface 

Waste Disposal Facilities). Dentre os grupos de trabalho que integram esse projeto, 

pode-se citar o Mining and Mineral Processing Waste Group, que visa avaliar as 

conseqüências radiológicas a longo prazo, advindas da disposição de rejeitos dessa 

área. 
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II – RADIAÇÃO NATURAL 

II.1 - Introdução 

 Materiais radioativos de ocorrência natural são e sempre foram parte do nosso 

mundo. Tanto o planeta quanto a atmosfera terrestre contém diferentes espécies 

radioativas naturais.  Desde o seu aparecimento na Terra, o homem encontra-se 

exposto à radiação proveniente de fontes extraterrestres e dos radionuclídeos 

presentes na crosta terrestre conhecidos como NORM. Entretanto, somente nos 

últimos trinta anos, dado o uso crescente da radioatividade em suas múltiplas 

aplicações, cresceu o interesse pela determinação da exposição às radiações, às 

quais o homem pode estar sujeito. Essas radiações têm origem na natureza (fontes 

naturais) ou em atividades do próprio homem (fontes artificiais). 

 As fontes naturais podem ser agrupadas em três tipos, de acordo com sua 

origem: 

• cósmica (de origem extraterrestre); 

• cosmogênica (proveniente da interação da radiação cósmica com os átomos 

presentes na atmosfera), e; 

• radiação natural de origem terrestre, proveniente dos radionuclídeos naturais 

existentes na crosta da Terra. 

 A radiação natural é responsável por, aproximadamente, 80% da dose de 

radiação média anual e as aplicações médicas (uso de raios-X e materiais radioativos 

em diagnóstico e terapia) contribuem quase que totalmente para as doses de natureza 

artificial a que o ser humano está sujeito durante o ano. No Apêndice A é apresentada 

a tabela A.1, contendo alguns dados relativos à exposição do homem. 

Em média, o ser humano recebe mais que 2,3 mSv de dose equivalente efetiva 

a cada ano, devido ao que se chama de fontes naturais de radiação. A dose 

equivalente é a dose absorvida no corpo humano, modificada para se ter uma 

avaliação do efeito biológico da radiação; constitui-se na dose equivalente efetiva a 

soma dessas doses multiplicadas pelos respectivos fatores de ponderação do órgão 

ou tecido irradiado. 
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II.2 – Séries radioativas naturais 

A desintegração de isótopos naturais de número atômico elevado, dando 

origem a outro isótopo também radioativo e assim sucessivamente, até alcançar uma 

forma isotópica estável, constitui uma série de decaimento radioativo ou série 

radioativa natural. 

Na natureza são encontradas três séries de desintegração de isótopos 

naturais, que se iniciam com o U-238 (série do urânio natural), com o Th-232 (série do 

tório) e com o U-235 (série do actínio-urânio). As duas primeiras (série do U-238 e do 

Th-232) são as principais responsáveis pelas exposições naturais do homem na Terra. 

Do ponto de vista dosimétrico, as séries radioativas naturais do U-238 e do Th-

232 são as que mais contribuem para a taxa de dose equivalente proveniente de 

fontes naturais, com participação média da ordem de 1,33 mSv/ano (56% da dose 

total) e 0,33 mSv/ano (14% da dose total), respectivamente, totalizando ambas cerca 

de 70% da dose total. 

As figuras II.1 e II.2 apresentam as formas de decaimento das séries 

radioativas naturais do U-238 e Th-232, respectivamente, indicando todos os isótopos 

presentes, até que cheguem a uma forma estável. As tabelas A.2 e A.3 (Apêndice A) 

complementam as informações anteriores. 

As três vias pelas quais os radionuclídeos podem atingir o ser humano são: (a) 

ingestão; (b) inalação e, (c) exposição externa e contaminação da derme. 

Os radionuclídeos naturais depositados internamente em diversos órgãos do 

corpo humano por ingestão derivam de 3 fontes principais: 

• ingestão de poeira, 

• ingestão de alimentos, 

• ingestão de água. 

Uma fração significativa de radionuclídeos pode vir de outras fontes, como o 

Pb-210 existente nos cigarros e os produtos de decaimento do radônio dissolvidos nos 

fluidos do organismo. Pb-210 é a fonte primária do Po-210, responsável pela maior 

parte da dose equivalente devido à sub-série do Pb-210. 
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Figura II.1 - Esquema de decaimento da série natural do U-238 
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Figura II.2 - Esquema de decaimento da série natural do Th-232 
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A água é o meio de transporte dominante, mas as geleiras e o vento também 

podem transportar o solo e seu conteúdo de radionuclídeos. A tabela II.1 apresenta os 

limites máximos de concentração de radionuclídeos permitidos em água potável de 

acordo com as recomendações normativas americanas da EPA, da Organização 

Mundial de Saúde (WHO) e européias (EUR 96, 1996). Dados recentes nos EUA 

(KATHREN, 1998) mostram que a concentração na água de uso doméstico varia de 

0,4 Bq/m3 a mais de 100 Bq/m3, em função da sua origem, com média de 1 Bq/m3. 

Tabela II.1 – Limites para água potável 

Autoridade 
Regulatória 

Concentração 
Química 

Concentração em 
Atividade 

Dose máxima 

EPA 

 

 
WHO 

Urânio = 30 µg/l 

 

Urânio = 2 µg/l 

0,555 Bq/l 
partículas α (inclui Ra-
226 mas exclui Rn e U) 

185 mBq/l 
Ra-226 e Ra-228 
combinados 

0,040 mSv/a 
partículas β e 
fótons  

Comunidade Européia    0,1 mSv/a 
 

 

A tabela II.2 apresenta os valores de referência dos radionuclídeos das séries do 

urânio e tório encontradas no ar.  

 

        Tabela II.2 – Valores de referência para concentração no ar 

Concentração no ar (µBq/m3) – Valores de Referência 

U-238 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 

1 0,5 1 500 50 0,5 1 

 
 Materiais com NORM têm importantes aplicações, e são encontrados em um 

número de diferentes produtos de consumo. A tabela II.3 apresenta os valores de 

isenção  de controle de licenciamento (valores isentos de controle regulatório) de 

materiais naturais. De acordo com o Basic Safety Standard – BSS (IAEA, 1996), para 

cada radionuclídeo individual existem dois limites de isenção a serem aplicados: 

concentração em Bq/g; limite de atividade total, em Bq.   
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Tabela II.3 – Limites de isenção de controle regulatório 

 
Radionuclídeos EUR 961 

Bq/g 
Alemanha 2 

Bq/g 
BSS3 

Bq/g 
Brasil 4 

Bq/g 

Ra-226 10 50 - 500 10 
(10.000 Bq)

Pb-210 10 500 10 
(10.000 Bq)

U-238 10 ~ 50 1 
(10.000 Bq)

Th nat 1,0 50 - 100 1 
(1.000 Bq) 

U nat 1,0 - 1 
(1.000 Bq) 

10 

para qualquer 
mistura e dose 
para indivíduos 
do público <1 
mSv/ano 

1 (EUR 96, 1996), 2 (KRAUS, 2000), 3 BSS (IAEA, 1996), 4 (CNEN-NN-4.01). 

Existem regiões no mundo onde os níveis de exposição do homem às 

radiações naturais de origem terrestre alcançam valores bem mais elevados que a 

média mundial. Assim, as diretrizes para materiais NORM/TENORM devem 

corresponder a níveis de ocorrência natural de radionuclídeos no meio ambiente para 

os quais seja possível distinguir os radioelementos resultantes de atividades humanas 

daqueles que já existem no background natural, e a determinação de níveis práticos 

para identificar e controlar esse material deve obrigatoriamente levar em consideração 

a variabilidade dos níveis de radiação naturais em diferentes locais, bem como seus 

valores médios (EPA, 1999, RP 122, 2001). 

 Uma vez que seja possível quantificar as doses advindas da radiação de fundo, 

estas podem ser utilizadas como base de comparação com possíveis impactos 

ambientais, causados pela existência de instalações que envolvam a presença de 

materiais radioativos naturais. 
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III – ATIVIDADES INDUSTRIAIS COM U E Th ASSOCIADOS 

III.1 – Atividades geradoras de NORM/TENORM  

No início de 1900, Pierre e Marie Curie encomendaram grandes quantidades 

de rejeitos da indústria de vidro e cerâmica da Boêmia, a fim de separar rádio para 

seus experimentos (THOMAS, 1993). Um total de 8 toneladas foram enviadas, cuja 

concentração de Ra-226 era estimada entre 800 e 10.000 Bq/g. Este foi um dos 

primeiros trabalhos com TENORM que se tem registro na história. 

 Apesar de até o presente uma perspectiva global e geral das quantidades de 

rejeitos com TENORM, suas concentrações de atividade e suas características não 

estarem disponíveis, está sendo liberada um número crescente de informação na 

literatura, mas muitos dados ainda são incompletos.  

 A maior parte dos rejeitos NORM/TENORM difusos são produzidos em 

volumes muito grandes, mas com baixa concentração de atividade. A deposição 

imprópria desse material tem levado a eventos de contaminação e exposição 

desnecessários do ser humano (tabela A.4 do Apêndice A). 

A mineração e processamento de minérios para a produção de metais geram 

grandes quantidades de rejeitos sólidos, da ordem de 1,5 bilhões de toneladas por 

ano, onde 100 milhões são de escórias metalúrgicas. Dependendo do minério original 

e do método de processamento, parte desses rejeitos contém elevadas concentrações 

de TENORM, onde os radionuclídeos mais relevantes pertencem às séries do U-238 e 

do Th-232. 

As seguintes atividades de mineração/exploração foram identificadas como 

aquelas que podem conter NORM/TENORM: 

♦ Mineração e beneficiamento de urânio; 

♦ Areias monazíticas (produção de terras raras); 

♦ Mineração de cobre; 

♦ Mineração de rochas fosfatadas (produção de ácido fosfórico, adubos); 

♦ Mineração de ouro; 

♦ Mineração de alumínio; 

♦ Mineração de pirocloro, tantalita, columbita; 

♦ Mineração de prata, níquel, molibdênio, titânio, zinco, ferro, chumbo, 

estanho, zircônio. 
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Aproximadamente 22.000 minas estão em operação hoje no mundo todo 

(KRAUS, 2000), e não se sabe quantas geram rejeitos NORM/TENORM. Valores 

típicos de concentração dos radionuclídeos naturais nos minérios são apresentados a 

seguir. 

Tabela III.1 - Valores típicos de concentração em minérios(*) 

Material Série U-238 
(Bq/g) 

Série Th-232 
(Bq/g) 

Monazita 6 - 40 8 – 300 

Ilmenita 0,25 - 0,8 0,4 - 4,0 

Pirocloro 6 -10 7 – 80 

Zircônio 3,5 - 8,0 1,2 - 2,0 

Bauxita 0,2 - 0,7 0,7- 2,3 

(*) (UNSCEAR, 1988, The TENORM Page, KOPERSKI, 2000). 

 O minério mais comum de zircônio é a zirconita (ZrSiO4) e a baddeleyta (ZrO2). 

Os depósitos econômicos mais comuns são as areias de praia. A baddeleyta é usada 

na produção de zircônio, e a zirconita é usada como material refratário em cerâmicas 

especiais. 

Minérios como ilmenita e rocha fosfática são usados na fabricação de 

pigmentos de dióxido de titânio e ácido fosfórico, respectivamente, e a bauxita 

(Al,Fe)2O3 é a principal fonte de extração do alumínio. As terras raras são usadas em 

compostos de polimento de vidros e vidros especiais, componentes eletrônicos e ligas 

supercondutoras. O pirocloro é usado na produção de ligas de nióbio, assim como a 

tantalita/columbita é utilizada na obtenção de ligas de tântalo e nióbio (EUR, 2000).  

Exemplos de concentração típicas para concentrados desses materiais são 

apresentadas na tabela III.2 (HIPKIN et al., 1998). 
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Tabela III.2 – Atividade típica de concentrados minerais 

Material Th-232 
(Bq/g) 

Ra-228 
(Bq/g) 

Th-228 
(Bq/g) 

U-238 
(Bq/g) 

Pb-210 
(Bq/g) 

baddeleyta 0,3 6,0 2,0 7,0 7,0 

zirconita 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0 

terras raras 6,0 6,0 6,0 1,0 1,0 

pirocloro 80,0 80,0 80,0 10,0 10,0 

tantalita/columbita 100,0 100,0 100,0 50,00 50,0 

 

Normalmente os radionuclídeos das séries do urânio e tório encontram-se em 

equilíbrio secular até a etapa de beneficiamento, caso não haja processos químico ou 

metalúrgico. Contudo, a partir desse ponto podem ser utilizados processos químicos 

ou metalúrgicos, que resultam em distúrbio do equilíbrio secular. Exemplos típicos são: 

(a) a lixiviação dos isótopos do rádio nas séries do U-238 ou do Th-232; (b) o escape 

de gás radônio e; (c) a volatilização do Pb e Po na pirometalurgia, onde o chumbo 

radioativo acompanha o chumbo estável. 

Na indústria de fertilizantes fosfatados, a principal fonte de matéria prima são 

os minérios apatíticos, e a produção desses fosfatos inclue a mineração, 

beneficiamento e metalurgia da rocha fosfática. Essa rocha, composta basicamente de 

apatita, é tratada com ácido sulfúrico e água (processo por via úmida), e convertida em 

ácido fosfórico, dando origem a um subproduto constituído basicamente de sulfato de 

cálcio hidratado, que recebe a denominação de “fosfogesso” (CaSO4.nH2O) (MAZZILLI 

et al., 1997). O resíduo da produção de fósforo é denominado de escória de fosfato e é 

produzido através de processamento térmico do fosfato.  

A rocha fosfática é processada para produzir ácido fosfórico e fósforo 

elementar, que são combinados com outros produtos para produzir fertilizantes 

fosfatados, detergentes, ração animal e ácido fosfórico. Nessas rochas os elementos 

das séries radioativas naturais encontram-se praticamente em equilíbrio secular, que é 

quebrado após o seu processamento e os radionuclídeos presentes são separados, 

passando a se comportar de acordo com as suas propriedades físico-químicas e meia-

vida específica. Assim, os radionuclídeos migram de acordo com sua solubilidade, 
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sendo que os isótopos do Ra e Th, assim como Pb-210 e Po-210 se concentram no 

fosfogesso (MAZZILLI et al., 2000). 

A tabela III.3 apresenta valores típicos de concentração de materiais 

radioativos do processamento da rocha fosfática (The TENORM Page) . 

Tabela III.3 – Concentrações típicas de radionuclídeos naturais 

no fosfogesso, escória e fertilizante fosfatado 

Material U-238 
(Bq/g) 

U-234 
(Bq/g) 

Th-230 
(Bq/g) 

Ra-226 
(Bq/g) 

Th-232 
(Bq/g) 

Ra-228 
(Bq/g) 

Fosfogesso 0,22 0,23 0,48 1,22 0,01 0,01 

Escória 0,92 0,88 1,19 1,26 0,03 0,03 

Fertilizante 2,04 2,07 1,96 0,31 0,04 0,04 

 

Em todas as aplicações já mencionadas, o minério é importante por se 

constituir em um bem mineral (valor econômico do material) e não pelo seu conteúdo 

radioativo. Para alguns deles, o processo do refino origina rejeitos que contém 

concentrações de radionuclídeos mais altas que os teores originais nas rochas e 

concentrados. Adicionalmente, resultados experimentais mostram que alguns 

processos associados com a extração de metais, além de concentrar os teores de 

radionuclídeos no resíduo, aumentam sua mobilidade no meio ambiente. Uma vez que 

a radioatividade do resíduo é concentrada ao longo dos diversos estágios, o rejeito 

final deve ter maior radioatividade natural e, portanto é o mais crítico no que diz 

respeito à deposição. 

III.2 - Regulamentos e legislação internacional 

A gerência de rejeitos contendo radionuclídeos pode ser feita utilizando-se dois 

princípios diferentes: 

• diluir e dispersar; 

• concentrar e reter. 

Ambas estratégias estão em uso mundialmente (ICRP 77, 1998), apesar da 

AIEA recomendar somente a segunda.  
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A estratégia de diluir e dispersar deve ser utilizada quando os rejeitos são de 

meia-vida curta e/ou podem ser efetivamente diluídos a ponto de serem inofensivos ao 

ser humano e possam ser dispersos de forma segura no meio ambiente. 

Já a estratégia de concentrar e reter geralmente envolve o acondicionamento e 

o armazenamento, compactação, redução de volume e deposição final. 

Os principais métodos de deposição final de resíduos NORM/TENORM 

utilizados mundialmente são (API, 1997): 

• dispersão do rejeito na superfície de terrenos abertos; 

• diluição com dispersão do rejeito, ou seja, envolve misturar os contaminantes 

em uma camada de 20 cm de solo, e posterior dispersão desse material; 

• deposição em aterro químico, junto com outros rejeitos de petróleo; 

• deposição em aterro industrial (rejeitos perigosos) ou aterro TENORM; 

• deposição em depósitos para rejeitos radioativos de baixo nível; 

• colocação de rejeitos em poços lacrados e abandonados (rejeitos de 

petróleo); 

•  injeção do NORM em formações geológicas isoladas (rejeitos de petróleo). 

Levando em consideração os níveis de isenção hoje recomendados para 

NORM/TENORM, tendo como base os valores recomendados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1996) e pela Comunidade Européia (EUR 96, 

1996), concentrações da ordem dos rejeitos enviados para os experimentos de Pierre 

e Marie Curie, assim como aqueles gerados na indústria mineral, não poderiam ser 

dispostos em uma instalação isenta de controle.  Existe, portanto, uma necessidade 

urgente de estabelecer regras claras e recomendações para a deposição dos rejeitos 

com U e Th associados produzidos em muitas indústrias. 

Diferentes países e entidades internacionais desenvolvem recomendações ou 

valores para deposição de rejeitos NORM/TENORM.  Na África do Sul, país com a 

mais longa tradição na gerência de resíduos da área mineral contendo U e Th 

associados, os limites definidos pelo órgão regulatório nacional (National Nuclear 

Regulator - NNR) nos documentos de licenciamento e nas posições regulatórias estão 

na tabela III.4 (GUY, 1993, CNS, 1999). Rejeitos sólidos alfa-emissor com 

concentrações menores que 0,2 Bq/g são isentos de qualquer controle para 

deposição. 
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Tabela III.4 – Limites de concentração de NORM/TENORM  

para deposição em locais autorizados (África do Sul) 

Categoria Opção de deposição Sólidos 
atividade específica α  (Bq/g) 

Categoria I Deposição sem restrição 0,2 - 100 

Categoria II Diluição de 1:10 e posterior dispersão 100< X < 1000 

Categoria III Depósito licenciado pelo NNR > 1000 

 

 Nos cálculos da atividade específica alfa somente é levada em consideração os 

seguintes radionuclídeos: U-238, U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-226 e Po-210. 

No caso da categoria II, o resíduo deve estar em uma forma adequada para a diluição, 

ou seja, alguns materiais podem ser incinerados ou triturados sob condições 

controladas antes de serem diluídos, e esse tipo de gerência aplica-se normalmente 

às bacias de rejeitos de mineração.  

Embora a África do Sul possua um repositório próximo à superfície licenciado 

para rejeitos radioativos de baixa atividade (Vaalputs), somente é permitida a 

deposição de rejeitos alfa-emissores de meia vida longa com concentrações na faixa 

de 200 – 400 Bq/g. Até que repositórios definitivos para NORM/TENORM sejam 

aprovados, os rejeitos da categoria III devem ficar em áreas de estocagem 

intermediária. 

Na China, as substâncias naturais radioativas (NORM) são consideradas 

simplesmente como radioativas e enquadradas em uma norma nacional aprovada e 

editada em 1988, que foi inteiramente baseada no ICRP 26 (ICRP 26, 1977) e no 

Basic Safety Standards da AIEA. 

Na Holanda existe uma norma que estabelece que materiais com concentração 

total de radionuclídeos abaixo de 100 Bq/g estão isentas de controle regulatório. 

Adicionalmente, materiais sólidos contendo substâncias naturais até 500 Bq/g estão 

isentas de controle radioativo desde que permaneçam em suas matrizes naturais. 

Esse último limite é adotado também pela Alemanha, enquanto a Noruega usa o limite 

“nuclear” de 10 Bq/g para Ra-226, Ra-228 e Pb-210 na indústria do petróleo e do gás 

natural.  
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Na Austrália, os materiais são considerados radioativos com concentrações 

acima de 30 Bq/g (TSURIKOV, 1999). Resíduos de meia vida longa com concentração 

menor que 5 Bq/g podem ser dispostos em aterros sanitários. Os rejeitos 

NORM/TENORM com concentrações superiores podem ser dispostos em locais 

autorizados pela entidade regulatória ou em depósitos para rejeitos radioativos de 

baixo nível (TOUSSAINT, 1998). 

No Brasil o limite de isenção de controle regulatório estabelecido na Norma 

CNEN-NE-6.02 é de 100 Bq/g em geral e 500 Bq/g para substâncias sólidas naturais. 

Por outro lado, a Norma CNEN-NE-6.05 estabelece que rejeitos contendo 

radionuclídeos podem ser descartados diretamente no sistema de coleta de lixo 

urbano quando tiverem concentração inferior a 74 Bq/g. Cabe ressaltar que este valor 

foi estabelecido para pequenas quantidades de materiais radioativos provenientes das 

áreas médica, industrial e de pesquisa, não podendo ser aplicado para grandes 

volumes, como é o caso da indústria mineral. Caso as concentrações dos resíduos 

NORM/TENORM estejam abaixo dos valores acima, a sua deposição final só poderia 

ser isenta de controle regulatório pela CNEN, caso houvesse garantias que sua 

deposição não iria expor qualquer indivíduo do público a doses superiores ao limite 

primário de 1 mSv/ano, estabelecido pela norma CNEN-NE-3.01 (1988). 

No Canadá, a eliminação incondicional de radionuclídeos contendo Ra-226 e 

Ra-228 (incluindo NORM) pode ser feita respeitados os seguintes limites: 5 Bq/l (na 

água); 300 Bq/kg (solos) e 0,05 Bq/m3(no ar).  Acima desses valores, as seguintes 

opções são utilizadas para a deposição de resíduos/rejeitos NORM/TENORM: (i) os 

rejeitos são colocados em tambores e enviados a um repositório para rejeitos de baixo 

e médio níveis de radiação; (ii) os rejeitos são encapsulados e depositados em poços 

selados ou (iii) misturados com solo e diluídos até a concentração atingir níveis 

aceitáveis, e dispersos na terra. 

Nos Estados Unidos, NORM e TENORM têm sido freqüentemente definidos 

mais pelo que eles não são, ou seja, por exclusão: não é rejeito radioativo, não é 

material nuclear ou sub-produto nuclear. O sistema de radioproteção americano é 

extremamente complicado, e as principais agências são: 

• Nuclear Regulatory Commission (NRC), não possui nenhuma autoridade 

regulatória na área de TENORM; 
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• Department of Energy (DOE), responsável por regular TENORM originado de 

qualquer das suas atividades autorizadas (por exemplo, atividades do 

programa de defesa americano); 

• National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), 

organização consultiva sem qualquer autoridade, mas que estabelece 

recomendações que influenciam as normas emitidas por todas as outras 

agências; 

• Environmental Protection Agency (EPA), organização com responsabilidades 

complexas desenvolve orientações e normas a nível nacional para exposição 

do público a material NORM/TENORM, que não são licenciadas pela NRC; 

• Conference of Radiation Control Program Directors (CRCPD), entidade sem 

autoridade legal, desenvolve sugestões de normas e regulamentos técnicos 

para NORM/TENORM, a serem adotados pelos estados americanos. 

Assim, a regulamentação para a deposição dessas substâncias é delegada 

para cada estado americano (SMITH et al., 2000), embora mantendo algumas 

características padrão. Por exemplo, rejeitos, solos e terras contaminadas com Ra-226 

e Ra-228 abaixo de 0,2 Bq/g estão isentas de controle regulatório. Para resíduos 

NORM/TENORM com concentração entre 0,2 e 74 Bq/g, a EPA recomenda que a 

decisão de deposição deve ser feita caso a caso, podendo ser dispostos em aterros 

especiais licenciados ou em repositórios para rejeitos radioativos de baixo nível 

(SMITH et al., 1999).  

Os equipamentos estão geralmente isentos de controle regulatório se as taxas 

de exposição na sua superfície forem inferiores a 50 µR/h. Da mesma forma, muitos 

estados exigem uma licença especial para a limpeza de NORM em equipamentos 

acima do valor de taxa de exposição citado anteriormente. De maneira geral, as 

concentrações máximas de Ra-226 e Ra-228 para deposição de NORM nos Estados 

Unidos variam entre 5 Bq/g para dispersão no solo, até 3.700 Bq/g para injeção em 

poços ou deposição em formações salinas. 

A opção de disposição de TENORM continua a ser um dos maiores problemas 

nos EUA, devido à relutância dos estados em regulamentarem essa prática. Alguns 

estados possuem aterros licenciados especificamente para receber esse tipo de 

resíduo: Utah (Envirocare); Idaho (Grand View), aceita concentrações de 

NORM/TENORM até 74 Bq/g; Texas (Texas Ecologists e Newpark); Washington 

(Richland) aceita Ra-226 com concentrações de até 370 Bq/g, em embalagens 
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aprovadas e; Louisiania (Campbell Wells Corp) aceita esses rejeitos para tratamento e 

deposição (The TENORM Page , WOODS e ABERNHATY, 1993).  

A seguir é apresentado um resumo dos valores adotados pelos estados 

americanos para deposição de rejeitos NORM. 
 
Tabela III.5 - Sumário de valores de isenção de NORM em Estados Americanos 

Estado Ra-226 e/ou Ra-228 
(Bq/g) 

Outros Radionuclídeos 
(Bq/g) 

Arkansas, Geórgia, 
Carolina do Sul 

< 0,2 < 6 

Mississipi, Louisiania < 0,2 
(acima do background) 

< 6 

Novo México 1,1 
(acima do background) 

< 6 

Texas 0,56 
(solos a 15 cm abaixo da superfície)

< 6 

Colorado  1,5 
(α total para NORM de 
tratamento de água) 

 

 
Normas relacionadas com o uso de substâncias radioativas na Inglaterra 

podem ser encontradas no chamado Ato 1999, que estabeleceu níveis de isótopos em 

materiais que quando excedidos (0,37 Bq/g para Ra-226) necessitam de controle 

efetivo como substância radioativa.  Em 1962 uma exceção foi feita pela autoridade 

inglesa para concentrações até 14,8 Bq/g. 

Como pode ser visto acima existe uma variação muito grande de limites 

adotados mundialmente para a eliminação/deposição de rejeitos contendo NORM. 

Em 1972 foi realizada em Londres uma conferência mundial para a Prevenção 

de Poluição Marinha devido a Deposição de Rejeitos e Outros Materiais que ficou 

conhecida como “Convenção de Londres”, e que entrou em vigor em 30 de agosto de 

1975. O governo brasileiro depositou, em 26 de julho de 1982, uma Carta de Adesão à 

Convenção, na forma de seu artigo XVIII. 
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Essa convenção regula a deposição deliberada de rejeitos no mar (sea 

dumping) originárias de tanques, plataformas e navios bem como a deposição 

(afundamento) destes no mar. Estabeleceu-se uma lista de substâncias perigosas cuja 

deposição no mar é expressamente proibida (Anexo I da Convenção). Outros 

materiais só podem ser depositados mediante uma permissão especial (Anexo II da 

Convenção).  

No caso especifico dos materiais radioativos, os resíduos de baixa atividade 

específica como NORM/TENORM não estão contemplados, pois somente os rejeitos 

de alto nível foram incluídos no Anexo I. Emendas da Convenção adotadas em 1993 

estenderam a proibição para os rejeitos de baixo e médio níveis de radiação. 

A Agência Internacional de Energia Atômica publicou limites para deposição de 

rejeitos no mar para vários radionuclídeos (IAEA, 1999) sendo que no caso do Ra-226 

este valor ficou limitado a 4,1x1014 Bq. Apesar de não estabelecer limites para 

eliminação de NORM no mar, a AIEA tem orientado diversos Estados Membros para o 

cumprimento da Convenção de Londres através do conceito de minimis (o termo de 

minimis deriva do princípio legal “De minimis non curat lex’”, que significa “a lei não se 

preocupa com trivialidades”). Assim, quando aplicado a radionuclídeos no meio 

ambiente, o termo acima refere-se a níveis que são considerados triviais ou 

negligíveis, significando que os riscos associados à saúde do ser humano são tão 

baixos que ações para reduzir esses riscos não são geralmente necessárias 

(KOCHER, 1996). 

Na Inglaterra, alguns operadores de processamento de petróleo eliminam parte 

das borras contaminadas no mar utilizando-se de uma permissão especial (licença) da 

autoridade competente inglesa (NRPB), enquanto que outros depositam em aterros, 

através de firmas especializadas. 

A autoridade ambiental escocesa (SEPA) permite adotar o valor de 14,8 Bq/g 

mencionado anteriormente, se for demonstrado que não haverá separação do isótopo 

do material. A borra residual originária de plataformas pode ser descartada no mar até 

40 GBq/ano. Na Noruega, um valor de isenção de 10 Bq/g para Ra-226 foi adotado em 

1995.  

Na Austrália, apenas uma vez, em 1996, foi escolhida a deposição de borra de 

petróleo no mar, feita em um dos poços não mais explorados, que posteriormente foi 

selado com capas de concreto nas partes inferior e superior.  
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Na Holanda, um operador pode liberar substâncias radioativas em águas, sem 

a necessidade de uma licença dos órgãos ambientais, de acordo com o 

estabelecimento dos seguintes requisitos adicionais:  a concentração alfa no ponto de 

liberação não deve ultrapassar 0,5 Bq/l e a atividade total alfa liberada durante quatro 

semanas consecutivas não ultrapasse 10 kBq; e a concentração de emissores 

beta/gama não exceda 10 Bq/l e a atividade total beta/gama liberada por quatro 

semanas consecutivas não exceda 500 kBq. 

Nos EUA, atualmente, não é permitida descarga de materiais NORM/TENORM 

no mar.  

III.3 – Instalações mínero-industriais no Brasil e regulamentação 

 
No extenso território brasileiro (8,5 milhões de km2), o universo das instalações 

que lavram e processam minérios com quantidades significativas de urânio e/ou tório 

associados pode ser enquadrado nos seguintes grupos: 

 

• Depósitos carbonatíticos e pegmatíticos de Nb/Ta (columbita/tantalita); 

• Depósitos de Sn, Nb/Ta e Zr em corpos graníticos intrusivos; 

• Depósitos de areias de Zr, Ti e monazita; 

• Depósitos de fosfatos; 

• Depósitos cupríferos da província mineral de Carajás. 

 

• Depósitos carbonatíticos e pegmatíticos de Nb/Ta (columbita/tantalita) 

 

No Brasil são conhecidos pelo menos quatro estruturas carbonatíticas de idade 

cretácica que tem depósitos de nióbio. Dois destes depósitos estão sendo minerados e 

são responsáveis por mais de 70% da produção mundial de Nb. Os minerais 

pertencem ao grupo dos pirocloros e o intenso intemperismo a que foram submetidos 

os carbonatitos facilitam sua mineração a céu aberto. 

Um dos depósitos, situado no estado de Minas Gerais, possui reservas da 

ordem de 460 milhões de toneladas de minério, com teor médio de 2,5% a 3,0% de 

Nb2O5 (SILVA, 1986), e quantidades de até 0,008% de U3O8 e 0,13% de ThO2, que 

são concentradas ao longo dos processos de beneficiamento e metalurgia do nióbio 

(PASCHOA, 1998).  Na outra mina, situada no estado de Goiás, as reservas são de 

10,2 milhões de toneladas com teor médio de 0,9% de Nb2O5. O minério de pirocloro 
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contém até 0,03% de U3O8 e 0,05% de ThO2. Algumas áreas destes carbonatitos 

apresentam radioatividade natural das mais altas encontradas no território nacional. 

As principais fontes de minérios de columbita/tantalita estão nas províncias 

pegmatíticas situadas nos estados da Bahia e Minas Gerais e na região nordeste 

(estados do Rio Grande do Norte e Paraíba). Estes minérios geralmente são extraídos 

por garimpeiros e após a concentração, são exportados. As operações são 

intermitentes, dependendo dos preços internacionais do tântalo e de condições 

climáticas desfavoráveis para a agricultura (período de seca). Os teores dos 

elementos radioativos nos minérios concentrados atingem até 1% U3O8 e 1,8 % de 

ThO2, mas normalmente são bem inferiores. Pequenos volumes também são 

produzidos na região de São João Del Rey, MG, onde o tântalo ocorre em associação 

com microlita uranífera e é processado por lixiviação fluorídrica. 

• Depósitos de Sn, Nb/Ta e Zr em corpos graníticos intrusivos 

Situados no estado do Amazonas, na parte norte do craton amazônico, estes 

depósitos estão relacionados com duas intrusões graníticas do proterozóico médio (± 

1.700 Ma). No primeiro deles, a associação mineral característica é do tipo greisen, - 

quartzo + mica litinífera + topázio + cassiterita + columbita/tantalita. No outro depósito, 

o minério é constituído por cassiterita, zirconita, columbita/tantalita, pirocloro e 

xenotima. A maior parte do urânio e tório presentes no minério está alojada na 

estrutura cristalina desses minerais, à exceção da cassiterita. Na rocha, o minério tem 

teores médios de 0,176% de Sn, 0,808% de ZrO2, 0,223% de Nb2O5, 0,29% deTa2O5 

(DNPM, site), e reservas da ordem de 10.000 t de urânio e tório (PASCHOA, 1998), 

com 0,03% de urânio e 0,13% de tório (HEILBRON et al., 2001).   

•  Depósitos de areias com Zr, Ti e monazita 

Na região litorânea do norte e nordeste do Brasil, desde o estado do Rio de 

Janeiro até o vale do rio Amazonas, ocorrem, paralelamente à costa, sedimentos 

continentais de idade terciária, agrupados sob o nome de Formação Barreiras. Estes 

sedimentos, constituídos por areias, argilas vermelhas e concreções ferríferas, são 

originadas da erosão de rochas gnáissicas e graníticas do escudo brasileiro e contém 

minerais tais como zirconita, ilmenita, rutilo e monazita. A zirconita apresenta teores 

médios de 0,03% de U3O8 e 0,016% de ThO2 (LAPIDO-LOUREIRO, 1994).  
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Em algumas áreas do litoral, a erosão e deposição seletiva por rios e correntes 

marítimas resultam na formação de depósitos do tipo placer. Nestes depósitos, a 

concentração média desses minerais “pesados” é 15% a 20% e a associação mineral 

é composta por ilmenita (variando entre 42 e 95%), zirconita (entre 3 e 24%), monazita 

(entre 0,55 e 18,8%) e rutilo (entre 0,1 e 4,2%) (LAPIDO-LOUREIRO, 1994). Estes 

teores variam de depósito para depósito, porém a ilmenita é sempre predominante. 

Em determinados locais ocorrem “manchas de areias negras” com radioatividade 

natural muito alta. A praia de Guarapari, no estado do Espírito Santo, é conhecida 

como um dos locais do planeta de grande radioatividade natural.  

• Depósitos de fosfatos 

A maioria dos depósitos de fosfatos em lavra no Brasil está relacionado com 

carbonatitos localizados nas áreas marginais aos cratons, bordejando as grandes 

bacias sedimentares, principalmente a bacia do Paraná, nas regiões sul e sudeste. 

São quase que exclusivamente de idade cretácica, tem formas circulares e são de 

pequeno tamanho, com áreas de 6,5 a 65 km2.  

Alguns dos depósitos de fosfato estão nas mesmas estruturas carbonatíticas 

dos depósitos de pirocloro (nióbio) mencionados anteriormente. Estes minérios de 

fosfato com teores de até 14% de P2O5, tem médias de até 0,0185% de U3O8 e 

0,0480% de ThO2, chegando a concentrações de Ra-226 da ordem de 3 Bq/g 

(PASCHOA, 1998).  

Outros depósitos de fosfatos em carbonatitos relacionados a intrusões alcalinas 

e ultrabásicas sem mineralização de nióbio, tem os teores dos elementos nucleares 

muito mais baixos, na ordem de 30 ppm de U3O8 e 5 ppm de ThO2. Entretanto, existe 

um carbonatito, no estado de Santa Catarina que não apresenta mineralização de 

nióbio, mas cujo fosfato tem teores médios de 180 ppm de U3O8 e 280 ppm de ThO2 

(SAAD, 1995). 

No Brasil, os depósitos de fosfatos em rochas sedimentares são sem maior 

importância. Os metafosforitos de baixo grau de metamorfismo do proterozóico 

superior formam enormes depósitos, porém com baixos teores de urânio e tório. Existe 

uma grande exceção, o depósito de Itataia no estado do Ceará, do proterozóico 

inferior com teores de até 26% de P2O5, 0,19% de U3O8 (MENDONÇA et al., 1985). 

Neste depósito, o urânio será um co-produto do fosfato e o complexo mínero-industrial 

será considerado uma instalação nuclear.  
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Os polos produtores de fertilizantes fosfatados estão localizados em Rio 

Grande, estado do  Rio Grande do Sul, em Cubatão e em Cajati, estado de São Paulo 

e em Uberaba, estado de Minas Gerais. As duas principais indústrias localizadas na 

Baixada Santista são responsáveis pela produção de aproximadamente 2.000 

toneladas de fosfogesso/dia (SAAD, 1995). 

• Depósitos de cobre na Província Mineral de Carajás 

A Província Mineral de Carajás, situada no estado do Pará, norte do Brasil, 

detentora de uma das maiores reservas mundiais de minério de ferro, tem também 

importantes depósitos de manganês, níquel e de cobre/ouro. Um dos aspectos 

interessantes desta província mineral é a ocorrência de várias mineralizações de 

Cu/Au, estratigráfica e tectonicamente relacionadas, conhecidas como o “cinturão 

cuprífero/aurífero”. Os depósitos são constituídos por brechas com acentuados 

mergulhos, encaixadas em rochas vulcano-sedimentares de baixo grau de 

metamorfismo, de idade arqueozóica. Estas brechas, polimíticas, são classificadas de 

acordo com sua matriz hidrotermal em três tipos: cloríticas, sideríticas e magnetíticas. 

O urânio tem uma distribuição muito irregular e, aparentemente, está associado ao tipo 

brecha magnetítica. O mineral do minério é a calcopirita e algumas concentrações 

anômalas são: cobre – entre 0,5 e 11%, ouro – entre 0,5 e 15 ppm e urânio – entre 28 

e 380 ppm. Na área do Salobo, as concentrações podem chegar a 500 ppm de U3O8 

(PASCHOA, 1998, TALLARICO et al., 2000). 

Devido às concentrações físicas, químicas e metalúrgicas que estes minérios 

sofrem ao longo dos seus diferentes processos de beneficiamento e tratamento, eles 

transformam seus rejeitos em materiais TENORM, e conseqüentemente, as 

instalações que os produzem devem assegurar sua deposição segura, de acordo com 

as exigências do órgão regulatório nuclear. 
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DE ATERROS INDUSTRIAIS 
 

IV.1 - Aspectos básicos na análise de viabilidade na deposição de rejeitos 
NORM/TENORM em aterros industriais 

A deposição de rejeitos em aterros tem sido um meio usual de dispor tanto o 

lixo comum (aterros sanitários) quanto àqueles radioativos, tóxicos e perigosos 

(aterros industriais). No projeto de uma instalação para disposição permanente de 

NORM/TENORM deve ser levado em consideração os seguintes aspectos: 

• as características e volume dos rejeitos a serem dispostos; 

• propriedades de engenharia dos materiais da instalação e dos rejeitos; 

• proximidade da população local; 

• geologia regional e local; 

• hidrologia e hidrogeologia; 

• topografia regional e local. 

Até o presente, uma perspectiva global das quantidades dessa classe de 

resíduos, suas concentrações de atividade e suas características não estão 

disponíveis. Na literatura grande quantidade de informação tem sido liberada, embora 

muitos dados sejam incompletos. As características desses rejeitos dependem da 

matéria prima, do método específico de seu processamento e a forma como o material 

é disposto. A fim de caracterizar a ocorrência e distribuição desses resíduos, 

numerosos estudos têm sido realizados pelas indústrias e pelas agências regulatórias. 

Contudo, a maior parte desses dados não estão disponíveis, uma vez que foram 

consolidados pelas empresas privadas e são consideradas informações proprietárias.  

Embora muito progresso tenha sido feito nos campos da radioproteção e ações 

de remediação no que diz respeito a minas de urânio e outros minérios, a necessidade 

de dispor rejeitos NORM/TENORM difuso (definido como grande quantidade de 

material com baixa concentração de atividade) tem implicações ambientais e 

regulatórias não totalmente analisadas. Dentre os aspectos relevantes, destacam-se: 

• em muitos casos, os resíduos foram produzidos há muito tempo e podem ter 

sido tratados como isentos de radioatividade; 

• a existência de indústrias que produzem NORM/TENORM sem consciência do 

problema; 
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• a nível internacional, não há definição única quanto a recomendações e 

valores relativos à contaminação ambiental com esses rejeitos ou regras para 

a sua deposição. 

Esses aspectos refletem o grau de complexidade envolvido quando rejeitos 

com material radioativo associado são considerados do ponto de vista ambiental e 

regulatório. 

Ao contrário da metodologia internacional empregada em análises sobre a 

poluição do ar e das águas superficiais, não existe para o solo uma abordagem 

padronizada em função da natureza complexa e variável do fenômeno, além do que o 

solo é tido como um bem econômico de propriedade privada. Nesse caso, a tendência 

mundial tem sido o estabelecimento de diferentes estratégias, baseadas em valores 

de referência, para a tomada de decisão quanto à deposição dos rejeitos 

NORM/TENORM já que estes não podem ser dispostos sem algum tipo de controle.  

Diferentes alternativas de projeto podem ser consideradas para a deposição de 

NORM/TENORM (API, 1997), variando desde dispersão no solo até sua injeção em 

formações geológicas isoladas. 

Em princípio, um procedimento otimizado pode decidir quais resíduos podem 

ser imediatamente diluídos ou dispersos, porém essa otimização requer uma análise 

de risco detalhada incluindo exposições normais e potenciais para as gerações 

futuras. Atualmente, pode-se discutir qualitativamente as formas de deposição dos 

rejeitos sólidos, como se segue: 

• a liberação irrestrita tem sido a opção mais simples e barata, normalmente 

abaixo de determinados limites; nos protocolos, os rejeitos contendo baixas 

concentrações de radionuclídeos podem ser espalhados ou mesmo misturados nas 

camadas superiores do solo; 

• a liberação restrita em aterros pode ser uma opção viável, uma vez que 

arranjos similares são utilizados para dispor rejeitos industriais convencionais, exceto 

pelos rejeitos que se enquadram em valores de isenção, e que poderiam ser 

colocados em aterros sanitários comuns.  

Na figura IV.1, são comparadas as diferentes opções de disposição 

mencionadas (API, 1997). 
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 dispersão     diluição e    aterro           aterro para   aterro              repositório 
      dispersão       comum        rej. petróleo  NORM/TENORM      RRBN (*) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1 – Comparação de alternativas para deposição de NORM/TENORM 

Os custos de deposição, na tabela IV.1, foram coletados em diferentes locais 

que recebem rejeitos NORM/TENORM nos Estados Unidos e Europa (somente 

rejeitos radioativos de baixo nível). 

Tabela IV.1 – Resumo dos custos de deposição 

Método Custos 
(US$/m3) 

Referência 

Aterro para Rejeito Radioativo 

de Baixo Nível 

1.440 – 3.500 (API, 1996) 

(KRAUS, 2000) 

Aterro para NORM/TENORM 300 - 432 (GROUT, 1999) 

Injeção em formações geológicas 235 – 11.000 (API, 1996) 

Encapsulamento em poços 3.800 – 15.840 (API, 1996) 

Dispersão no solo local 216 – 279 (API, 1996) 

Aterro comum 24 - 67 (API, 1996) 

Duas formas têm sido empregadas para se definir a concentração dos rejeitos 

passíveis de deposição: a primeira utiliza os valores de referência de uso 

internacional, enquanto a segunda determina esses níveis através de critérios de dose 

  Grau de      
isolamento 

(*) Rejeito Radioativo de Baixo Nível 

baixo                       limite de concentração de NORM/TENORM                          alto 



 32

estabelecidos. No primeiro caso todos os rejeitos que possuam concentrações abaixo 

desses limites podem ser dispostos sem necessidade de estudos complementares. 

Mas vale lembrar que esses valores são extremamente restritivos, o que limita sua 

aplicabilidade. Já no caso de se optar pelo critério de dose, há a vantagem de uma 

avaliação de risco como um pré-requisito para a tomada de decisão, uma vez que os 

cenários de exposição e modelos são adequadamente selecionados.  

O objetivo de se projetar um aterro industrial é proteger a saúde do homem e o 

meio ambiente pelo maior período de tempo possível (ROBERTS et al., 1998). 

Entretanto é difícil, senão impossível, a realização de projeções significativas de 

desempenho e predições de ocorrências naturais drásticas (por exemplo, mudanças 

climáticas bruscas) em torno de uma escala de tempo que pode se estender além de 

10.000 anos. Mesmo considerando que o solo atua como um filtro, tendo a capacidade 

de depuração e imobilização de grande parte das impurezas nele depositadas, essa 

capacidade é limitada, ocorrendo alterações da sua qualidade provocada pelo efeito 

cumulativo da deposição de resíduos sólidos industriais, urbanos, tóxicos e 

radioativos. 

Em função dessas características, a água infiltra-se e atravessa os diversos 

substratos horizontais, classificados de acordo com o nível de saturação de água, em 

zona saturada e não saturada. A água subterrânea propriamente dita encontra-se na 

zona saturada, onde os poros, fraturas ou espaços vazios da matriz sólida encontram-

se preenchidos por água. Como fazem parte do mesmo contexto, qualquer ocorrência 

no solo tem repercussão nessas águas. Assim, a migração dos poluentes pode afetar 

a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, bem como a qualidade do ar e solo 

circundante. 

Muitos compostos de tório e urânio são considerados como relativamente 

insolúveis, mas devem ser levados em conta por possuírem meia-vida muito longa. 

Uma opção freqüentemente utilizada nos projetos dos aterros tem sido minimizar o 

movimento desses contaminantes através do uso de barreiras geoquímicas naturais. 

Essas barreiras são essencialmente um sistema passivo de tratamento da água in situ 

e são colocadas na sub-superfície, abaixo da camada de deposição dos rejeitos, 

obrigando a água de recarga do freático a passar por esses materiais, produzindo 

reações que imobilizam os contaminantes dissolvidos. A colocação de barreiras 

reativas in situ aumenta a captura dos poluentes dissolvidos através da alteração do 

pH, da precipitação e da sorção.  
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IV.2 – Metodologia ISAM (Improvement of Safety Assessment Methodology) 

Para qualquer prática de deposição é crucial demonstrar-se que a escolha do 

sistema para dispor os resíduos é adequada. Isto é geralmente alcançado a partir da 

demonstração do atendimento dos critérios de segurança estabelecidos em normas. 

Nesse caso a avaliação de segurança é uma componente chave para verificar a 

aceitabilidade de uma determinada prática de deposição.   

No que diz respeito a instalações antigas, a avaliação de segurança é a 

principal ferramenta na aceitabilidade de uma prática passada, a partir da análise da 

necessidade de mudanças ou até mesmo como ferramenta de decisão para se adotar 

medidas de remediação ou intervenção. Em cada uma das áreas citadas, inclusive no 

licenciamento de depósitos de rejeitos, a avaliação de segurança desempenha um 

papel fundamental no processo decisório de escolha de sistemas de deposição. 

Uma das maneiras de se determinar a concentração ambiental de forma 

indireta tem sido a utilização de simuladores de eventos e transporte ambientais. 

Nesta metodologia, os modelos são aplicados a uma fonte emissora para estimativa 

das concentrações ao longo do tempo, à determinada distância e direção dessa fonte. 

No caso de deposição de rejeitos perigosos, empregam-se modelos hidrogeológicos 

para prognosticar como as concentrações dos poluentes podem variar nas águas 

subterrâneas ao longo do tempo e da distância, devido à atenuação e degradação dos 

contaminantes.  

Na esfera nacional e internacional têm sido feitos esforços consideráveis no 

desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de avaliação de segurança, para 

prever o impacto devido à deposição geológica de rejeitos radioativos (CADELLI et al., 

1996). Entretanto, para a deposição de rejeitos de baixo e médio níveis de radiação 

em depósitos próximos à superfície, poucos países desenvolveram metodologias 

similares (IAEA, 1997). 

Uma das tentativas de construir uma metodologia para avaliar a segurança de 

repositórios próximo à superfície partiu da elaboração de um programa de pesquisa 

coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica/AIEA em 1997, com 

ênfase na revisão e no desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de 

segurança para esses depósitos, intitulado ISAM, com enfoque na melhoria das 

metodologias de avaliação. 
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O primeiro passo da metodologia é definir o contexto da análise, 

estabelecendo: 

• o objetivo (seleção de local, licença, etc); 

• os critérios relevantes (doses individuais, riscos individuais, concentrações 

ambientais, etc); 

• a escala de tempo a ser considerada. 

Uma vez determinado o contexto, pode-se descrever o sistema de deposição 

escolhido. Com esse resultado, identificam-se as características, eventos ou fatos e 

processos relevantes de maneira a serem incorporados nos cenários, representados 

através de modelos conceituais e matemáticos, cujas simulações podem ser feitas de 

forma automática. Os resultados obtidos podem ser, então, analisados e comparados 

com alguns critérios de segurança, para garantir a adequacidade da avaliação de 

segurança a ser utilizada. Caso a avaliação seja considerada inadequada, os 

componentes são revistos e modificados de forma apropriada.  

Na avaliação de segurança de instalações de deposição de rejeitos radioativos 

ou resíduos perigosos, diferentes fatores devem ser levados em consideração e 

avaliados de maneira consistente, muitas vezes na ausência de dados quantitativos. 

Este passo usualmente é feito através da formulação e análise de um conjunto de 

cenários.  

Os cenários, por englobarem alternativas de condições e evoluções futuras, 

permitem uma mescla de análises quantitativas e julgamento qualitativo. Assim, a 

escolha dos cenários apropriados e os modelos conceituais associados são de 

extrema importância e influenciam fortemente a avaliação de segurança subseqüente 

do sistema de deposição dos rejeitos.  

Em certos países esses cenários são especificados pelo órgão regulatório, 

embora o operador também possa fazer outras escolhas. Em outros lugares, o 

operador pode selecionar os cenários e, então, justificar a seleção ao órgão 

regulatório. 

Outro aspecto importante nesta fase é a escolha da base regulatória que será 

utilizada na análise. Nos casos onde não existam valores quantitativos definidos em 

normas ou existam apenas valores genéricos, deve-se adotar as recomendações 

internacionais estabelecidas em documentos técnicos, como, por exemplo, da AIEA 

(ISAM, 2001). 
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Existem vários métodos a serem empregados na geração de cenários, e 

incluem metodologias tais como o julgamento de especialistas, árvore de falhas e 

análise de árvore de eventos.  

Um elemento comum nessas metodologias é a construção inicial de uma lista 

de fatos, eventos e processos (FEP’s) que, direta ou indiretamente, influenciam o 

sistema de deposição e a migração e transporte dos poluentes. Assim, a lista FEP’s 

resultante é utilizada em conjunto com a descrição do sistema para formular os 

cenários.  

IV.3 – Formulação de modelos matemáticos e implementação 

Um modelo caracteriza-se por utilizar um conjunto de conceitos na forma de 

equações matemáticas, que representam a compreensão do comportamento de um 

fenômeno natural. Essas representações do problema podem ser conceituais, físicas 

ou matemáticas.  

A fase inicial no processo de seleção de um modelo para repositório de rejeitos 

remete para a elaboração de um cenário parametrizado sobre o local a ser analisado, 

definindo os tipos de resíduo e contaminantes, sua localização e vias de transporte 

para fora do sistema de deposição. O modelo conceitual auxilia na visualização da 

direção e caminhos seguidos pelos poluentes, fatores controladores afetando essa 

migração (por exemplo, hidrogeologia, sistema de condições de contorno), localização 

real ou potencial dos receptores, bem como os caminhos pelos quais esses receptores 

podem ser expostos (ingestão de alimentos contaminados, inalação de particulados 

radioativos, exposição direta à radiação, etc).  

As conseqüências em termos do contexto de avaliação podem ser 

determinadas, estabelecendo-se: 

• o modelo conceitual representativo de cada cenário; 

• as equações matemáticas e as hipóteses complementares (condições de 

contorno, iniciais, relação entre os FEPs); 

• o nível de detalhe e realismo, avaliando e quantificando os efeitos dos 

principais processos que determinam o comportamento do sistema de 

deposição. 

Os modelos de avaliação de segurança são de dois tipos: detalhista, o qual 

visa avaliar o projeto e comportamento das barreiras de engenharia, e simplificado, 
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onde os cenários e parâmetros são escolhidos de forma conservativa. Este último é 

normalmente utilizado para demonstrar conformidade com as normas técnicas e 

cumprimento das exigências do organismo regulador do país. Adicionalmente, o 

modelo deve ser desenvolvido supondo determinado comportamento futuro do 

depósito de rejeitos, baseado em leis físicas, químicas e princípios matemáticos.  

É importante fazer uma otimização do sistema, como realimentação de cada 

lição aprendida ao se aplicar o modelo escolhido e interpretação dos resultados, como 

revisão das hipóteses e decisões tomadas. Esse tipo de informação é empregado para 

refinar os modelos, identificando os FEPs mais importantes e os parâmetros mais 

sensíveis. 

A comparação com indicadores tem sido a maneira utilizada para a 

interpretação dos resultados de uma modelagem detalhada. Estes indicadores podem 

incluir: 

• radiação natural; 

• concentração natural de contaminantes; 

• riscos que surgem a partir de outras atividades; 

• valores de concentração de contaminantes, os quais não evidenciaram 

qualquer efeito adverso. 

Por último, deve-se ter em mente que a aquisição dos dados para a 

caracterização do sítio do aterro é dispendiosa, o comportamento a longo prazo de 

barreiras de engenharia é difícil de ser prevista e os parâmetros não são absolutos.  

IV.4 - Comparação de modelagem 1D/ 2D/ 3D, solução analítica x semi analítica x 
numérica  

Modelos de transporte e eventos podem fazer uso de simples equações que 

necessitem poucos dados de entrada, ou equações complexas que requeiram 

informações detalhadas e específicas de local. Da busca de soluções específicas em 

diversas aplicações da engenharia, surgiram diferentes categorias: analíticas, 

numéricas ou um híbrido das duas.  

As metodologias que fazem uso de FEPs advogam um processo gradual de 

uso dos modelos, iniciando pelo enfoque simples, produzindo resultados conservativos 

(superestimar as prováveis concentrações dos poluentes), e evoluindo, se necessário, 

para abordagens mais complexas que necessitam mais dados e esforço (RBCA, 

1998). Nas fases preliminares, quando há ausência de dados, usam-se os modelos 
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conservativos que são úteis na tomada de decisão sobre os diferentes conceitos de 

deposição. 

Nos modelos simplificados (conservativos), a equação governante é resolvida 

diretamente por meio de uma solução analítica, a partir de condições simplificadas, 

implicando a desconsideração de diversos fenômenos físicos relevantes. Por esse 

motivo, são utilizados, em nível de investigação, e são escritos, para domínios 

espaciais uniformes e homogêneos, fluxo estacionário, advecção unidimensional, e 

dispersão multidimensional (EPA, 1994). As vantagens dos modelos analíticos 

compreendem:  facilidade de aplicação; são usados para validar modelos mais 

complexos solucionados por métodos numéricos (p. ex. elementos finitos, elementos 

de contorno, diferenças finitas e volumes finitos); permitem incorporar algumas 

propriedades de anisotropia do meio; tem emprego justificado na investigação 

preliminar, antes de se optar por modelos mais complexos. 

As técnicas numéricas de solução envolvem a aproximação de equações 

diferenciais em um sistema algébrico que pode ser resolvido com o uso de 

computador. A habilidade desses modelos no tratamento de contornos complexos e 

condições iniciais e de contorno não uniformes conferem versatilidade no seu 

emprego. Em função dessas características, são exigidos em problemas onde se 

requer resultados mais detalhados, onde as soluções analíticas não estão disponíveis. 

As vantagens dos modelos numéricos incluem: simulação de sistemas físicos 

complexos; simulação de sistemas multidimensionais; incorporação de condições de 

contorno complexas; inclusão de condições transientes e simulação de distribuição 

espacial e temporal dos resultados. As limitações desse modelo envolvem a 

necessidade de maior quantidade de dados, maior tempo computacional, além da 

possibilidade de instabilidade numérica durante a simulação. 

 As soluções semi-analíticas (ou modelos híbridos) são soluções formais exatas 

para a equação diferencial empregada na representação do transporte de 

contaminante. Contudo, a complexidade e forma da solução do modelo impedem sua 

avaliação sem aproximação numérica. Os modelos híbridos freqüentemente resultam 

do uso de técnicas de transformação, como por exemplo, Laplace e Fourier, nas quais 

as dificuldades estão associadas às transformações analíticas e suas inversas.  

As técnicas semi-analíticas mais usadas incluem: transformação de Laplace, 

método de funções de Green e método da transformada integral generalizada 

(COTTA, 1992). 
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Na transformação de Laplace, a equação diferencial é transformada em uma 

equação algébrica ou diferencial ordinária, no domínio ‘s’, solucionada analiticamente. 

A solução obtida tem que ser transformada de volta para o domínio original. Na 

maioria dos problemas práticos, a transformada inversa de Laplace é difícil de se 

obter, sendo necessário o emprego de técnicas numéricas. 

O método de funções de Green fornece um caminho geral para solução de 

equações diferenciais não homogêneas. O valor da técnica reside no desenvolvimento 

de soluções para sítios e projetos específicos, onde todos os problemas não 

homogêneos são manipulados da mesma forma, e a solução para os casos uni, bi e 

tridimensionais são apresentados em uma forma bem compacta. A principal 

dificuldade do método reside na determinação de uma função de Green apropriada 

para o problema, sendo dependente do tipo de sistema de coordenadas, das 

condições de contorno e da extensão do domínio (isto é, finito, semi-infinito ou infinito). 

Nas duas últimas décadas o método de transformada integral clássica ganhou 

uma estrutura analítica-numérica híbrida, oferecendo precisão controlada pelo usuário 

e performance computacional muito eficiente, para uma grande variedade de 

problemas não transformáveis, incluindo formulações não lineares (COTTA, 1993). 

Este método, denominado de transformada integral generalizada (GITT), é uma 

técnica de expansão em autofunções onde se busca maximizar o tratamento analítico 

da solução do problema. As soluções obtidas por esse método são sempre analíticas 

em todas as variáveis independentes, exceto uma, na qual se realiza o único processo 

de integração numérica.  A GITT é particularmente apropriada para ser utilizada como 

padrão comparativo, devido ao controle de erro automático, retendo as mesmas 

características da solução puramente analítica. Um outro aspecto importante dessa 

técnica é sua extensão para situações multidimensionais, com aumento apenas 

moderado de custo computacional.  

 O sucesso de uma modelagem do problema de deposição de rejeitos perigosos 

depende da escolha de diferentes requisitos, que são fortemente dependentes da fase 

em que o processo de avaliação se encontra, e devem levar em consideração os 

dados disponíveis e os processos de transporte e fluxo que dominam o sistema em 

questão. A tabela abaixo apresenta um resumo dos enfoques genéricos para a 

modelagem e sua diferenciação em função do nível do processo de modelagem. 
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Tabela IV.2 – Abordagem de modelagem de acordo com o nível do projeto 

Atributos Nível I Nível II Nível III 

Precisão Aproximações 
conservativas 

Aproximações 
específicas do local 

Ações específicas de 
projeto 

Representação 
temporal de fluxo e 
processos de 
transporte 

Hipótese de fluxo e 
transporte estacionário 

Hipótese de 
transporte transiente e 
fluxo estacionário 

Hipótese de 
transporte e fluxo 
transientes 

Dimensionalidade  Unidimensional  Uni, bidimensional/ 
quase tridimensional 

Tridimensional/quase 
tridimensional 

Condições iniciais e 
de contorno 

Condições iniciais e de 
contorno simplificadas 

Condições de 
contorno e iniciais não 
uniformes 

Condições de 
contorno transiente e 
inicial não uniformes 

Hipóteses quanto ao 
fluxo e processo de 
transporte 

Processos de 
transporte e fluxo 
simplificados 

Processos de 
transporte e fluxo 
complexo 

Processos de 
transporte e fluxo 
especializados 

Litologia  Homogêneo/isotrópico Heterogêneo/ 
anisotrópico 

Heterogêneo/ 
anisotrópico 

Metodologia  Analítica  Semi-
analítica/numérica 

Numérica 

Necessidade de 
dados 

Limitada  Moderada  Extensiva 

 

IV.5 – Proposta de aterro industrial para dispor NORM/TENORM 

Como regra geral adotada por diversos países, é assumido que para 

repositórios contendo resíduos com radionuclídeos naturais, devido à meia vida muito 

longa de alguns dos radioisótopos (U, Th, Ra-226), a permanência do controle 

institucional deve ser por tempo ilimitado, uma vez que o rejeito permanecerá um risco 

radiológico por centenas de anos (BRAGG, 2001). Na prática, esse controle humano 

direto não pode ser assumido por períodos de tempos tão longos (COOPER, 2001), e 

até a presente data não há recomendação internacional sobre a matéria. No caso de 

aterros para resíduos perigosos, o controle institucional não é definido levando em 

conta o material radioativo contido, mas sim os outros contaminantes perigosos. 

Dessa forma, a concepção de um aterro para rejeito TENORM deve levar em 

consideração que, mesmo tratando-se de material com baixas concentrações de 

atividade, a falta de controle institucional não pode resultar em detrimentos 

importantes para o ser humano devido à radiação.   
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O cenário de risco dominante, de ocorrência prevista, advém da migração de 

poluentes através da geosfera para a biosfera. Na avaliação do impacto ambiental 

outros cenários são considerados, como intrusão humana inadvertida, com construção 

de prédios e rodovia no local, etc, mas a probabilidade de ocorrência dessas ações 

deve ser discutida essencialmente em termos qualitativos (NEA/OECD, 1995), devido 

à escala de tempo assumida (acima de 10.000 anos) e às incertezas associadas.  

A fim de se definir um projeto conceitual de depósito de rejeitos e sua 

respectiva avaliação de segurança, deve-se considerar a performance da instalação a 

longo prazo, onde os requisitos de desempenho incluem: 

• manutenção do isolamento do rejeito do ambiente circundante, 

• inibição da infiltração de água na superfície do aterro, 

• manutenção da separação entre os rejeitos e o aqüífero, 

• inibição da intrusão de animais e do homem através da cobertura, 

• manutenção da estabilidade do aterro sob condições geológicas previstas. 

A vida mínima estabelecida para um aterro com rejeitos perigosos sólidos no 

Brasil é de 10 anos, com possibilidade de extensão a mais de meio século, com 

obrigatoriedade de monitoração e manutenção até 20 anos após o fechamento do 

depósito (NBR 10157, 1987).  

No Brasil, os resíduos sólidos são classificados na NBR 10004 em função dos 

riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública. Esta classificação divide os 

resíduos em: 

• Classe I  perigosos, 
• Classe II  não-inertes 
• Classe III  inertes 
 

Os resíduos Classe I são aqueles que apresentam periculosidade, ou uma das 

características seguintes: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade. A toxicidade deve ser determinada após a obtenção de extrato de 

lixiviação, segundo a NBR 10005. 

Os resíduos Classe II são aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos Classe I e III, e podem ter propriedades tais como: combustibilidade, 

biodegrabilidade ou solubilidade em água. 

Os resíduos Classe III são aqueles que, conforme teste de solubilização 

estabelecido pela NBR 10006, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados 
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a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água estabelecidos no 

Anexo H da NBR 10004.  

Contudo, essas normas referem-se aos diversos constituintes perigosos 

encontrados nos rejeitos, exceto os radioativos. A nível internacional não existe nada 

similar, e o limite para deposição de resíduos sólidos contendo radionuclídeos vem 

sendo definido segundo sua concentração, em termos de atividade por unidade de 

massa do material (Bq/g, Ci/kg etc).  

No caso de aterros para resíduos perigosos no Brasil, a norma especifica para 

o projeto do aterro (NBR 10157,1987): 

• possuir declive superior a 1% e inferior a 20%,  

• não pode estar localizado em locais sujeito à inundação,  

• ter distância mínima entre a superfície inferior do aterro e o lençol freático de 

1,50 m, medido em época de cheia, 

• seja executado em áreas de subsolo com coeficientes de permeabilidade 

inferiores a 5,0 10-5 cm/s. 

Atualmente, segundo a literatura (ROBERTS et al., 1998), pensar na 

deposição de rejeitos contendo material radioativo significa considerar duas opções 

básicas. A primeira recai em uma estrutura de concreto, próxima à superfície, similar 

às instalações projetadas para a deposição de rejeitos de baixa e média atividade, 

com maior atividade específica e menor meia-vida, e a segunda alternativa é do tipo 

estrutura natural, que não incorpora concreto no projeto (trincheira).  

Como requisitos gerais, a estrutura de concreto requer uma escavação de 

vários metros de profundidade, e tanto a base como as laterais e cobertura da 

construção são construídas de concreto reforçado. O local pode ser recoberto por 

solo, podendo nivelar-se tanto à superfície como acima. Em relação às estruturas 

naturais, a deposição dos poluentes é feita em escavação a céu aberto, colocação e 

compactação do rejeito, e instalação de um sistema de cobertura sobre o aterro, com 

declive em relação à topografia circundante.   

No caso da deposição a longo prazo de material com radionuclídeos naturais 

com atividade muito baixa, é recomendado o uso de aterros feitos com materiais 

naturais, devido ao problema de efetividade a longo prazo e à ineficácia associada 

com a construção de uma instalação em concreto reforçado. Determinados solos e 

rochas são conhecidos por manterem sua integridade através de grandes extensões 
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de tempo geológico (milhares a milhões de anos). Assim, argila, areia e rocha 

granítica se enquadram nesta categoria, por manterem-se resistentes a fatores 

ambientais geoquímicos e físicos que degradariam o concreto. Uma vez que tais 

materiais de construção são disponíveis localmente, ou podem ser obtidos de forma 

econômica, sugerem que uma instalação com estrutura de material natural é o modelo 

preferível. Para este tipo de estrutura, a seleção de local do depósito é de grande 

importância. 

Um importante critério de projeto para os depósitos que contém 

NORM/TENORM é o de prevenir que a água infiltrada através da cobertura resulte em 

uma condição conhecida como bathtubbing. Essa expressão refere-se ao 

transbordamento do aterro (o líquido contendo o material lixiviado dos rejeitos se 

acumula em direção à cobertura), liberando contaminantes para a superfície e 

ambiente circundantes e o fenômeno ocorreu em alguns depósitos de rejeitos 

radioativos nos EUA (ROBERTS, 1998). Esses locais têm em comum um 

revestimento de material sintético, como por exemplo, a área de deposição licenciada 

em Nova Iorque e a instalação em Maxey Flats, no Kentucky. Assim, a incorporação 

de uma camada de barreira geoquímica no projeto, com permeabilidade maior ou 

igual à cobertura, assegura a não acumulação de água na camada dos rejeitos e evita 

liberações concentradas de água contaminada para o freático.  

Como a quantidade de rejeitos gerados na lavra, beneficiamento e 

processamento na indústria mineral é imensa, é prática usual que as instalações 

mínero-industriais construam aterros dentro de sua propriedade, abrigando 

basicamente o rejeito NORM/TENORM gerado pela própria indústria. Uma proposta 

de depósito típico apropriado para esse tipo de deposição é descrita, adaptada de 

ROBERTS et al. (1998).  

A camada inferior do depósito consiste de argila compactada (1,0 m), que deve 

ser colocada entre o rejeito e o solo local (zona não saturada) e esse revestimento 

deve se estender às paredes laterais do aterro, até o final da camada de rejeitos, a fim 

de evitar o ingresso lateral de água na região de deposição dos resíduos. O rejeito é 

disposto acima da argila, em camadas e compactado; a seguir é colocado um leito de 

1,8 m de espessura, constituído de blocos de concreto ou de rochas, a fim de servir 

como barreira secundária à intrusão do homem. Na seqüência deve ser colocado um 

revestimento fino, dando melhor assentamento ao estrato seguinte, de argila 

compactada (1,2 m). Essa camada fornece uma barreira ao movimento vertical da 

água que se infiltra pela cobertura, com condutividade hidráulica saturada entre 3,15 a 
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31,5 cm/ano. No projeto a argila deve ser compactada em camadas de 0,2 m, a fim de 

se obter condutividade hidráulica menor.  

A camada seguinte é de drenagem, constituída de rochas granulares de 

diferentes tamanhos, com uma condutividade hidráulica da ordem de 10-2 cm/s, em 

uma organização onde o material de maior granulação seja revestido por material de 

granulação menor. O aterro deve ter uma declividade média de 5%, a fim de facilitar a 

drenagem lateral da água infiltrada, mas sem acelerar a erosão da camada superior. 

Uma interface com mudança brusca nas condutividades hidráulicas saturadas entre 

essa camada e a anterior possibilita a existência de componente de fluxo de água 

lateral forte, propiciando a drenagem da água infiltrada. 

 Cobertura de
 solo  1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,2 m

1,8 m

drenagem 

blocos de rochas
tipo granito

argila compactada
 

 revestimento

blocos de rochas ou
pedaços de concreto

rejeitos TENORM

argila compactada

nível máximo 
do freático

 

Figura IV.2 – Modelo de aterro NORM/TENORM (fonte: ROBERTS et al., 1998) 
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A penúltima camada (1,0 m) consiste de blocos de rochas tipo granito, com 

diâmetro entre 10 - 30 cm, destinada a inibir a intrusão de animais, raízes das plantas 

(NYHAN et al, 1990), e evitar efeitos de erosão. O revestimento superior do aterro 

possui 0,7 – 1,0 m de solo, o que permite o crescimento e fixação de vegetação, 

impedindo a erosão do terreno ao longo do tempo. Essa camada é finalizada com uma 

cobertura vegetal (grama), para auxiliar na evapotranspiração e diminuir a infiltração 

de água advinda da precipitação.  

A geologia local também deve ser investigada, a fim de que sejam evitadas 

formações que possuam falhas, grandes fraturas, fissuras, outras descontinuidades, 

ou então que sejam solúveis, protegendo o aqüífero contra contaminação vinda do 

aterro. Em geral, calcário, dolomita e rochas cristalinas altamente fraturadas são 

menos desejáveis que arenitos folhelhos e outras rochas sedimentares consolidadas 

(FREEMAN, 1997).  

O projeto de um aterro para NORM/TENORM deve considerar várias 

características em relação à água subterrânea, incluindo: 

• rejeitos perigosos não podem ser colocados em lugares onde exista um 

potencial para contacto direto com a camada de água subterrânea, 

• zonas de maior recarga do aqüífero devem ser descartadas,  

• profundidade do nível freático à base do aterro, incluindo períodos de 

nível máximo e mínimo, deve ser a maior possível. 

A nível internacional, tem sido pouco divulgados a concepção dos aterros 

comerciais que abrigam rejeitos TENORM, não havendo um padrão a ser adotado. 

Esses depósitos são projetados para receber rejeitos com distintas concentrações de 

atividade e solubilidade, obrigando a se definir valores permissíveis mais restritivos.  

Dentro deste contexto, este trabalho visa proceder a uma avaliação de um 

modelo de instalação para deposição de rejeito NORM/TENORM, oriundo do 

processamento mineral. Os métodos utilizados usualmente no processamento desses 

minérios são a pirometalurgia, que parece manter a pouca solubilidade natural do U e 

Th, e a hidrometalurgia, onde existe forte indicativo experimental que os 

contaminantes radioativos sejam muito solúveis (da ordem de 20% para o U-238), o 

que obrigaria a um pré-tratamento ou mesmo sua imobilização em matriz sólida, antes 

de sua deposição final. 
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V – MODELAGEM DO ATERRO 

V.1 – Introdução 

A dinâmica da migração de radionuclídeos no solo pode ser modelada através 

de cálculos de transporte que podem predizer o alcance do contaminante no meio 

ambiente por períodos de milhares de anos. Vários métodos e modelos têm sido 

desenvolvidos para simular ou avaliar a probabilidade, magnitude e conseqüências 

potenciais da fuga de contaminantes em meio aquoso advindos de aterros com 

produtos perigosos ou de instalações similares. Em geral, os modelos incorporam 

fatores comuns, mas empregam um enfoque único para o problema: atribuem pesos 

diferentes aos fatores e baseiam-se em extrapolações de experimentos em pequena 

escala e/ou julgamento de especialistas para predição dos vários mecanismos em 

escala real da falha de um repositório.  

Cada método escolhido e modelo resultante refletem uma ou mais entre as três 

formas de análise: cálculo determinístico; risco relativo; simulação estocástica de 

falha. Cada enfoque apresenta limitações quanto à sua utilidade como ferramenta para 

avaliar o desempenho a longo prazo das instalações para deposição de 

NORM/TENORM.  

 A metodologia geral para esse tipo de análise é mostrada na figura V.1. Na 

base do triângulo, o processo se inicia com a obtenção de dados do local. A seguir, 

esses dados são sintetizados em um  modelo conceitual que sumariza a compreensão 

dos processos que controlam a migração de radionuclídeos no sítio. Modelos com 

soluções numéricas, semi-analíticas e analíticas são então usados para estudar esses 

processos a fim de se mensurar, de forma detalhada, a magnitude relativa de cada 

um. No nível seguinte os modelos de avaliação de desempenho são generalizados a 

partir dos modelos detalhados, através da simplificação dos processos e dos caminhos 

de exposição (BIRDSELL et al. 2000).  Finalmente, no topo do triângulo, que 

representa a avaliação de performance total do sistema (APTS), os modelos 

individuais da avaliação são acoplados para simular o sistema total. Uma 

característica importante desse processo é sua natureza interativa, onde se pode 

identificar necessidade de maiores informações para algumas das etapas descritas ou 

refinamento de modelos que representam os processos, quando se necessita reduzir a 

incerteza na predição final de contaminação. 



 46

APTS

   Modelos
simplificados

Modelos conceituais 
  e modelos a nível
      de processo

Dados de local

  Necessidade

de m
ais  dadosGen

er
ali

za
çã

o

 

Figura V.1 – Metodologia de avaliação de performance 

Quando é feita a deposição de resíduos sólidos em um aterro, processos 

biológicos, químicos e físicos modificam os rejeitos. Nesse processo, entretanto, 

algumas das substâncias tóxicas depositadas não são de rápida degradação (por 

exemplo, metais pesados e radioativos de meia vida longa). Assim, nos primeiros anos 

após a deposição desses contaminantes, muito pouco do conteúdo original é lixiviado, 

o que torna os depósitos uma fonte poluidora potencial (CHRISTENSEN, 1984; 

BELEVI, 1989; BOZKURT et al, 2001). Como os componentes radioativos são 

passíveis de liberação por séculos após sua deposição, a preocupação é que a 

mobilidade de metais pesados e radioativos de meia vida longa possa aumentar 

conforme se modifique as condições do aterro e, conseqüentemente a deposição de 

NORM/TENORM produza problemas ambientais e riscos à saúde da população.  

V.2 - Infiltração pela cobertura, termo fonte, barreiras de engenharia 

O desempenho de um sistema de contenção para rejeitos com contaminantes 

radioativos é simplesmente a habilidade de confinamento do conteúdo dentro de seus 

limites, sem fugas. A avaliação da performance do aterro a longo prazo pode ser então 

caracterizada pela predição dos constituintes do resíduo disposto que venham a ser 

liberados para o meio ambiente.   

A cobertura atua como um obstáculo permanente entre o rejeito e o meio 

ambiente. Sua principal função é limitar a infiltração da água até a camada de 

resíduos, a partir da redução na produção de material lixiviado e a conseqüente 

poluição dos aqüíferos e dos suprimentos de água potável. E, embora sejam tomadas 
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precauções tais como o uso de barreiras entre o rejeito e o meio circundante, é difícil 

predizer-se o tempo que irão atuar eficazmente. Uma percepção comum para aumento 

da eficiência de retenção é a necessidade de colocar uma capa no sistema de 

deposição, para redução do fluxo de material contaminado para os aqüíferos. Com o 

intuito de atingir a máxima eficiência dentre as propriedades desejadas de uma 

cobertura, várias camadas são necessárias, podendo conter desde simplesmente solo 

a múltiplas barreiras de materiais sintéticos e naturais (JESIONEK, 1995). 

O desempenho e projeto do sistema de barreiras do aterro devem considerar 

diferentes fatores, entre eles ser estável e dar proteção a longo prazo (milênios), sem 

necessidade de controle ou manutenção. Em geral os países possuem diferentes 

regulamentações e diretrizes para a construção de sistemas de cobertura final, 

freqüentemente baseadas em enfoques de engenharia, com especial atenção na 

lixiviação dos poluentes e proteção das águas subterrâneas.  

V.2.1 – Balanço hídrico 
(precipitação, escoamento superficial, evapotranspiração, infiltração) 

  Do ponto de vista hidrológico, o solo pode ser entendido como um 

reservatório, cujo volume de água armazenado pode ser bastante variável no tempo, e 

dependente de vários fatores. Dentre eles, vários processos de fluxo solo-água (tais 

como infiltração, drenagem, evaporação, absorção de água pela plantas, 

redistribuição) que são altamente interdependentes, e ocorrem seqüencial ou 

simultaneamente.  

Como o balanço hídrico do aterro deve levar em consideração os fatores que 

influenciam o ingresso de água na região de deposição dos rejeitos, pode ser 

representado pela seguinte equação: 

int s p entrada saidaP - E   - E  - E  + Q  - Q   = 0                  (5.1) 

onde P é a precipitação, Eint é a água interceptada pela vegetação que posteriormente 

é evaporada, Es é a evaporação do solo, Ep é a transpiração pelas plantas, Qsaída 

(escoamento superficial e subsuperficial) é o escoamento de água para fora do 

sistema, e Qentrada é o escoamento de água para dentro do sistema (fluxo ascendente e 

escoamentos de elementos à montante). Os termos Eint + Es + Ep são denominados 

evapotranspiração (ET0). A equação de balanço pode ser utilizada para eventos 
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simples de precipitação ou para uma série temporal, e não existe uma maneira de 

definir a priori o caminho do escoamento da água em um terreno. 

• Precipitação 

Por sua capacidade de produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação 

mais importante para a hidrologia. Entretanto, a precipitação P é entendida em 

hidrologia como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície 

terrestre, em diferentes formas como neblina, chuva, granizo, orvalho, geada e neve.  

Mesmo considerando que as características principais da precipitação são a 

sua quantidade total, duração, distribuições temporal e espacial, o total precipitado não 

tem significado se não estiver ligado a uma duração. 

A grandeza empregada para os cálculos do balanço hídrico é a intensidade (i), 

que é a precipitação por unidade de tempo (pode ser expressa em mm/dia, mm/mes 

ou cm/ano, m/ano). Sua intensidade apresenta variabilidade temporal, mas, na 

presente análise dos processos hidrológicos são definidos intervalos mensais, 

considerando-a constante nos intervalos.  

• Evapotranspiração 

Os fenômenos de evaporação e transpiração ocorrem quando a água líquida é 

convertida para vapor de água e transferida, neste estado, para a atmosfera. O 

processo ocorre naturalmente a partir do ingresso de energia no sistema, proveniente 

do sol, da atmosfera ou ambos e é controlado pela taxa de energia que se propaga na 

superfície da Terra. Essa transferência ocorre fisicamente nas formas de difusão 

molecular e turbulenta (TUCCI, 2001).  

A taxa de evapotranspiração da cobertura de um aterro é uma função da 

radiação solar, temperatura, umidade, tipo de vegetação, água retida na superfície, 

conteúdo de água no solo e outras características do solo, apresentando três 

componentes: evaporação de água retida na folhagem ou na superfície do aterro, 

evaporação do solo e transpiração pelas plantas. O método usa o conceito de 

evapotranspiração sem restrições hídricas como base para a predição da evaporação 

de água da superfície e do solo e os componentes da transpiração das plantas.  

A ET0 depende da energia suprida por radiação solar na superfície do local, 

que por sua vez é dependente da localização (latitude, estação do ano, aspecto, 

nebulosidade etc), variando pouco de ano para ano; secundariamente, sofre influência 
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da advecção atmosférica, sendo relacionada ao tamanho e orientação do campo e 

natureza dos ventos na área. A evapotranspiração real é geralmente uma fração da 

evapotranspiração potencial, dependente do grau e densidade da vegetação na 

superfície bem como do teor de mistura do solo e distribuição das raízes. Para 

períodos longos, por exemplo, uma estação completa, a mudança de conteúdo de 

água na zona das raízes é pequena em relação ao balanço hídrico total. Neste caso, a 

soma da precipitação mais irrigação é aproximadamente igual à soma da 

evapotranspiração e da infiltração. 

O método mais direto para se medir o balanço hídrico é através de lisímetros. 

Estes são geralmente constituídos de uma estrutura com solo com volume mínimo de 

1 m3 e providos de um sistema de drenagem e instrumental de operação, que 

normalmente são construídos junto ao local de interesse. As variáveis controladas 

junto ao lisímetro são precipitação, escoamento, infiltração, armazenamento e 

percolação profunda, pois permitem estabelecer a evapotranspiração real e/ou 

potencial. Existem vários métodos para se estimar a ET0, e a escolha depende da 

precisão requerida e das medidas necessárias ao cálculo. Uma descrição dos 

métodos mais utilizados pode ser encontrada em RENÓ (2003). 

O método de Penman-Monteith (método de Penman modificado por Monteith), 

com parametrização mais consistente com a estimativa de evapotranspiração em 

culturas, foi recomendado pela FAO 56 (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) em 1990 (ALLEN et al., 1998) como referência para estimar a 

evapotranspiração. Esse método introduz termos de resistência no método de Penman 

para estimar a ET0 de superfícies com suprimento ótimo ou limitado de água, e utiliza 

dados climatológicos padrões que podem ser facilmente medidos (ALLEN, 1994). 

Neste método, é definida uma superfície vegetada com grama de altura de 0,12 m, 

resistência de superfície de 70 s/m e albedo de 0,23. Desta forma, as estimativas da 

evapotranspiração se aproximam realisticamente de valores medidos, tendo sido o 

método escolhido neste trabalho para avaliar a ET0. 

A equação para estimar a evapotranspiração é dada por: 

  

2 s a
n

0
2

p
av

p

900 u (e - e )
0,408 ∆(R - G)+ γ

T + 273
ET =

∆+ γ (1+0,34 u )
                  (5.2)

   
onde:  
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ETo é a evapotranspiração [mm dia-1], 

Rn é a radiação líquida na superfície vegetada [MJ m-2 dia-1], 

G é o fluxo de calor no solo [MJ m-2 dia-1], 

Tav é a temperatura média do ar a 2m de altura do solo [°C], 

u2 é a velocidade do vento a 2 m de altura do solo [m s-1], 

es é a pressão de saturação de vapor [kPa], 

ea é a pressão de saturação real de vapor [kPa], 

∆ é a derivada da pressão de saturação do vapor pela temperatura [kPa °C-1], 

γp é a constante psicrométrica [kPa °C-1]. 

Supondo o calor latente de vaporização λc = 2,45 [MJ/kg], o calor específico Cp sendo 

1,013 10-3 [MJ/kg 0C] e ε = 0,622 como a razão do peso molecular do vapor de água 

pelo ar seco, pode-se calcular γp , dado por γp = 0,665 10-3 Ps, onde : 

5,26293 - 0,0065zPs = 101,3
293

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

              (5.3) 

sendo Ps [kPa] a pressão atmosférica [kPa]  e z [m]  a altitude acima do nível do mar. 

A temperatura média (Tav) de cada mês é dada pela média aritmética entre a 

temperatura máxima e mínima [0C], e o gradiente ∆ é dado por: 

( )

av

av

17,27 T
T +237,3

2
av

4098 0,6108 e

∆=
T + 237,3

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠       (5.4) 

es é a média entre e(Tmax) e e(Tmin), sendo dado por: 

max
max

max

17,27 T
e(T ) = 0,610 exp [ ] 

T  + 237,3
     (5.5) 

e e(Tmin) dado pela mesma equação, utilizando Tmin. Para calcular ea, pode-se utilizar 

os dados da umidade relativa média do ar (RHav): 

ea = 0,01 RHav es                                                                  (5.6) 

Para estimativa da velocidade do vento em diferentes alturas, u2 é a velocidade 

do vento a 2 m acima do solo [m/s], uz é a velocidade do vento medida na altura zg 
acima da superfície [m/s], e zm  é a altura [m] acima do solo. Assim, a expressão fica:  
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  2 z
1u  = u   4,87  

ln (67,8 zm - 5,42)
                                                 (5.7) 

 A radiação solar Rs [MJ m-2 dia-1] pode ser estimada a partir da equação (5.8), e 

é função da radiação extraterrestre (Ra):  

Rs = Ra (a2 + b2 p)      ou    s rs max min aR  = K T - T  R                      (5.8) 

onde Ra [MJ/(m2 dia1)] é a radiação extraterrestre, p é a razão entre a duração real de 

horas de sol pela duração máxima de insolação diária. A parcela a2 + b2 é a fração de 

radiação que chega a terra em dias claros, sendo a2 = 0,25 e b2 = 0,50 os valores 

recomendados quando não se tem dados medidos. 

Adicionalmente, pode-se calcular Rs através da fórmula de radiação de 

Hargreave, ajustada e validada em diversas estações meteorológicas. O coeficiente de 

ajuste Krs assume valores entre 0,16 (para localizações "interiores", sem influência de 

grandes corpos hídricos) e 0,19 (localização "costeira", com influência de corpos 

hídricos próximos). 

 Para se calcular a radiação solar para dias claros, Rso [MJ m-2 dia-1], tem-se: 

-5
so a  R  = (0,75 + 2 l0  z)R                           (5.9) 

com z representando a elevação acima do nível do mar [m].  Para se calcular a 

radiação solar de ondas curtas, tem-se Rns = (1 - α) Rs, onde α é o albedo (parcela da 

radiação solar que é refletida), com valor de 0,23. O cálculo da radiação líquida na 

superfície vegetada Rn [MJ m-2 dia-1] é dada por Rn = Rns - Rnl, onde Rnl  é: 

max,K min,K s
nl a

s0

σT +σT RR = (0,34 - 0,14 e 1,35 - 0,35
2 R

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
             (5.10) 

com σTmax,K e σTmin,K [MJ m-2 d-1] tabulados na tabela B.1.1 para diferentes 

temperaturas. O cálculo mensal do fluxo de calor no solo G [MJ m-2 dia-1] pode ser 

derivado para períodos mensais, assumindo-se uma capacidade térmica do solo 

constante, no valor de 2,1 MJ m-3°C-1: 

G = 0,14 (Tmes, i - Tmes, i-1)                           (5.11) 

sendo Tmes,i   a temperatura do mês e Tmes,i-1   a temperatura do mês anterior. 
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 A taxa de evapotranspiração é normalmente expressa em milímetros por 

unidade de tempo. Este indicador expressa a quantidade de água perdida de uma 

superfície vegetada em unidade de espessura de água. A unidade de tempo pode ser 

uma hora, dia, mês ou mesmo um período de tempo determinado durante um ano. 

• Escoamento superficial e sub-superficial 

Quando a taxa de água suprida na superfície excede a taxa de infiltração, a 

água livre tende a se acumular na superfície. No caso de declividade do terreno, essa 

água pode escoar: o termo escoamento superficial representa a porção da água que 

não é absorvida pelo solo nem acumulada. A taxa média mensal de escoamento 

superficial é a fração da precipitação média mensal não infiltrada no solo e que não 

retorna à atmosfera através da evaporação no local. 

Na presente modelagem, tanto o escoamento superficial quanto o sub-

superficial são computados simplesmente como o excesso de água que é drenado 

para fora do aterro. Ou seja, se o aporte de água em uma camada da cobertura é 

superior à condutividade hidráulica saturada da camada seguinte, considera-se que a 

água excedente sofre escoamento lateral. 

• Infiltração 

Utilizando a equação (5.1), pode-se estimar a quantidade de água que 

penetraria nas camadas da cobertura e chegaria até os rejeitos. No modelo escolhido, 

supõe-se que não há aporte de água no solo advinda de neve nem de irrigação. Os 

processos hidrológicos modelados pelo programa podem ser divididos em duas 

categorias: processos na superfície e processos na sub-superfície. Os processos na 

superfície são evapotranspiração de água da superfície do solo e escoamento 

superficial. Os processos de sub-superfície modelados são drenagem lateral saturada 

e infiltração vertical. 

V.2.2 – Dupla cobertura 

O conhecimento visando determinar a função de diferentes sistemas de 

cobertura é muito escasso, existindo uma lacuna de compreensão e experiência com 

respeito ao comportamento a longo prazo de tais sistemas. Nesse caso os tempos de 

interesse são da ordem de milhares de anos. Estudos das barreiras sintéticas em 

coberturas tradicionais demonstram que elas podem degradar e não são eficazes 

como barreiras a longo prazo (CORSER, 1991; JESSBERGER, 1991).  De fato, 
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nenhum produtor garante uma membrana artificial mais que 30 anos antes que as 

degradações físicas, químicas e microbiológicas aconteçam. 

Um sistema de cobertura de aterro consiste essencialmente de duas seções: 

uma seção protetora (por exemplo, solo orgânico seguido de pedaços de rocha para 

evitar intrusão de raízes de plantas e animais) e uma seção selante, sendo esta última 

dividida em diversas camadas (camada de drenagem, barreira geoquímica feita de 

argila compactada, camada de rochas como barreira secundária de intrusão). A parte 

superior do aterro deve poder suportar a vegetação mesmo em períodos de seca, 

protegendo-o de erosão, e atenuando a infiltração de água da chuva quando há 

precipitação. Para auxiliar no processo de drenagem lateral da água infiltrada, a 

cobertura deve ter declividade maior que 1%, mas nunca superior a 20% (NBR 

10157,1987). 

As barreiras podem ser de três tipos: resistivas, consistindo de solo de 

granulação fina compactado e uma cobertura vegetal, podendo ter um sistema de 

drenagem; barreiras capilares, onde uma camada de material de granulação fina é 

disposto sobre material de granulação grande, o que auxilia a drenagem lateral da 

água que infiltra pela cobertura (variação brusca da condutividade hidráulica dos 

meios auxilia o processo de escoamento lateral); monobarreiras, onde a camada é 

composta de solo com granulação muito fina, onde sua baixa condutividade hidráulica 

saturada limita o ingresso de água na cobertura e sua alta capacidade de estocagem 

de água permite que a água infiltrada fique estocada até ser removida por 

evapotranspiração. Existe uma multiplicidade de projetos de cobertura, e uma 

combinação de diferentes materiais é normalmente utilizada. 

V.2.3 – Lixiviação de primeira ordem para o termo fonte 

A água que infiltra na zona com resíduos pode ser contaminada pelo contacto 

com o material radioativo. Para se calcular a concentração de poluentes na água que 

deixa a camada de deposição, pode-se usar diferentes modelos para o termo fonte. 

Estes podem incluir três mecanismos distintos: 

• liberação por remoção, 

• liberação por difusão, 

• liberação por dissolução. 

A liberação por remoção ocorre quando a água retira os radionuclídeos de uma 

camada com rejeitos, sendo apropriado para rejeitos não imobilizados em matriz 
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sólida, superfícies com contaminação removível, escórias etc. No segundo caso, a 

liberação é limitada pela difusão através de uma forma de rejeito poroso como, por 

exemplo, rejeito imobilizado em matriz de cimento. Já a liberação por dissolução 

acontece quando a liberação é controlada pela taxa de corrosão de uma forma 

metálica, tais como metais ativados. As liberações podem ser retardadas por sorção, 

representada por um coeficiente de distribuição específico para cada elemento, para 

formas de rejeitos onde os contaminantes estejam distribuídos ou adsorvidos na 

superfície. 

No modelo de remoção, segundo o qual os radionuclídeos são retirados do 

rejeito através da passagem da água, a disponibilidade destes para liberação é 

limitada devido a processos geoquímicos tais como adsorção, absorção, adesão e 

troca iônica. Essa modelagem pode ser refinada por incorporar um coeficiente de 

particionamento que leve em consideração todos esses processos que auxiliam no 

retardamento da liberação. Assim, um modelo de lixiviação de troca-iônica, 

sorção/dessorção é usado (HEILBRON, 2001a), que se caracteriza por ser 

radionuclídeo-dependente. A representação conceitual baseia-se em uma taxa 

constante de lixiviação de primeira ordem, onde a água que entra na camada dos 

resíduos escoa pelo fundo da camada de rejeitos, e ainda que a região é não saturada 

todo o tempo. 

A equação que governa a evolução da atividade residual Ar na camada de 

deposição dos rejeitos, para um único radionuclídeo, é 

   r
r

dA = -(λ+ F γ) A
dt

                                                (5.12) 

onde: Ar é a atividade residual [g]; 

 λ é a constante de decaimento [ano-1]; 

 γ é a taxa de lixiviação anual [ano-1]; 

 F é a probabilidade de falha da função distribuição da unidade de deposição, 

considerada unitária neste trabalho. 

A taxa de lixiviação anual (γ) é a razão entre a atividade perdida por lixiviação 

durante o ano t, A(t), sobre a atividade total remanescente no aterro naquele ano, Ar(t). 

Pode ser expressa como: 

  
d d d

Infγ=
H (θ + ρ Kd)

                              (5.13) 

Inf  taxa de infiltração, conforme balanço hídrico da cobertura [cm/ano];  
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Hd,  altura da camada que contém os rejeitos [cm]; 

θd,  conteúdo de água [vol/vol]; 

 ρd,  densidade do solo [g/cm3]; 

 Kd,  coeficiente de distribuição da unidade de disposição [cm3/g]. 

Multiplicando ambos os termos da divisão pela área da deposição dos resíduos, a 

expressão fica: 

   
disp d d

Qγ=
V (θ + ρ Kd)

                                   (5.14) 

com:  Q, vazão volumétrica de água anual que infiltra [cm3/ano] 

  Vdisp, o volume da camada de deposição [cm3] 

A radioatividade anual que deixa a camada de deposição e entra na geosfera é 

dada por [g]: 

A(t) = Ar (t)  γ                                                (5.15) 

e tendo como condição inicial Ar (0) = A0, ou seja, é igual à atividade dos resíduos 

depositados, a solução analítica para (5.12) é dada por (NUREG, 1985): 

A(t) = γ A0 e –(λ + γ) t Inf/Ks                          (5.16) 

sendo Ks [cm/ano] a condutividade hidráulica saturada do meio, e o termo Inf/Ks 

representa o fator relativo ao termo fonte não saturado. 

V.2.4 – Barreiras artificiais e geoquímicas 

 Os sistemas de cobertura e revestimento de aterros que contém resíduos 

perigosos são de grande complexidade, devido à necessidade de se aumentar os 

níveis de segurança do sistema de disposição, evitando que os rejeitos migrem para o 

meio ambiente circundante. As características mais importantes dessas barreiras são 

fornecer proteção para a água subterrânea contra a poluição e a manutenção da 

estabilidade do aterro como uma construção de engenharia. 

 O revestimento inferior dos aterros, usualmente, pode consistir de diferentes 

materiais. Seus tipos e limitações de uso são descritos a seguir: 

 argila compactada  tanto pode ser utilizada no sistema de cobertura como 

revestimento na parte inferior do aterro de rejeitos. Quando corretamente 
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compactada, pode ter um coeficiente de permeabilidade da ordem de 10-7 cm/s, 

devido ao pequeno diâmetro de suas partículas, além das características de 

plasticidade da argila. Este material pode ser considerado de alta eficiência e 

econômico, pois preserva suas propriedades de isolação sobre longos períodos de 

tempo (WILAMOWSKA, 2002). A argila compactada pode ser caracterizada por:  

alta resistência química, térmica e biológica, baixa permeabilidade e difusividade,  

boa ductilidade, compatibilidade química com os rejeitos, habilidade de sorção, 

retardando a migração dos poluentes, tanto por filtração como difusão, os 

caminhos de fluxo preferencial são mínimos, e pode ser facilmente utilizada na 

construção dos depósitos de resíduos. Fatores como composição do solo, 

condições de construção e pós-construção podem afetar essas propriedades. 

 solos modificados  quando não é possível o uso de uma camada de 

revestimento, uma prática usual é a adição de bentonita produzida comercialmente 

(material com baixa permeabilidade, alta resistência a ataque químico e alta 

capacidade de adsorção) ou outro mineral de argila, para diminuir a 

permeabilidade do solo local. Devida a bentonita ser um material que se expande, 

é necessário misturar pequenas quantidades para melhorar a permeabilidade do 

revestimento do aterro. Assim, a eficiência desse solo modificado depende da 

forma do material utilizado, sua mineralogia (% de sódio e/ou cálcio-

montmorilonita), bom controle de qualidade nas operações e características do 

solo (KOCH, 2002). 

 argilas geossintéticas  são compostos de camadas finas de bentonita seca 

colocada entre duas geomembranas (polímeros). Quando exposta à água, a 

bentonita se hidrata e incha, formando um novo material com características de 

“efeito chiclete”. A argila sintética possui baixa condutividade hidráulica, mas tem 

alto custo e seu desempenho a longo prazo é incerto. 

 geomembranas (revestimento sintético)   são placas finas flexíveis, constituídas 

de material sintético de baixa condutividade hidráulica (5x10-11 a 5x10-14 cm/s), 

com espessura variando de 1 a 3 mm. Sua função primária é atuar como barreira a 

fluídos (líquidos e gases). Sua durabilidade é afetada por degradação biológica, 

química, térmica, oxidação e à radiação ultra violeta. 

A eficácia de diferentes concepções de sistemas de barreiras ou alternativas às 

exigências dos órgãos regulatórios, pode ser avaliada a partir de uma análise baseada 

na performance das barreiras de engenharia. Nesse caso, as regulamentações são 
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geralmente baseadas no projeto, levando-se em conta as características do produto, 

onde as propriedades dos materiais são prescritas (por exemplo, espessura da 

camada de argila, condutividade hidráulica da barreira etc). 

No caso da camada de revestimento constituir-se em argila ou bentonita 

compactadas, supõe-se que (a) as propriedades do solo são homogêneas e 

invariantes com o tempo e (b) a interação do contaminante com o revestimento não 

provoca nenhuma degradação neste último. 

V.3 – Modelo adotado para o aterro 

Uma vez que a taxa de lixiviação dos rejeitos dispostos no aterro depende da 

quantidade de água infiltrada que chega à região de deposição, é necessário 

primeiramente avaliar a infiltração na cobertura.  

Como regra, o balanço hídrico é feito mensalmente e, para cada mês a 

infiltração na primeira camada é assumida ser igual à precipitação menos a 

evapotranspiração. A evapotranspiração é calculada a partir do método de Penman-

Monteith da FAO (ALLEN et al., 1998) definido na equação 5.2, com dados específicos 

do local.  

No caso do cálculo da infiltração, adotou-se a solução analítica de RAATS 

(1974) supondo fluxo estacionário: 

q(x) = Inf – ET0 B(x)                 (5.17) 

onde B(x) = 1- Exp(-x/δ),  sendo δ um parâmetro da função de distribuição exponencial 

para a zona da raiz das plantas (δ = 20 cm). A infiltração total anual [cm ano-1] que 

atinge a camada de rejeitos é calculada a partir da soma das infiltrações mensais. 

De acordo com o método, a infiltração potencial para as camadas seguintes do 

aterro é estimada pela combinação da equação de infiltração (eq. 5.17) e pela menor 

condutividade hidráulica saturada Ks, considerando que a drenagem lateral é o 

excedente de líquido quando Ks for menor que o aporte de água. 

Inf = Ks, quando q(x) > Ks 

Inf = q(x), quando Ks > q(x) > 0                                                           

Inf = 0, quando q(x) = 0. 

O termo fonte, constituído de rejeitos advindos de atividades de mineração, 

beneficiamento e pirometalurgia de minérios com radionuclídeos naturais, o material é 
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disposto no aterro sem imobilização em matriz sólida. O resíduo é disposto em 

camadas, misturado ao solo original do local. Cabe mencionar que o modelo 

preconizado utiliza as equações (5.18) à (5.20) para a modelagem das cadeias do 

urânio e tório, onde se considera uma série de radionuclídeos acoplados por 

processos de decaimento de primeira ordem, formando uma cadeia radioativa. 

No caso da avaliação da performance do aterro neste trabalho, utilizou-se 

cadeias simplificadas, considerando os radionuclídeos de meia-vida maiores que um 

ano. Em especial, para os radionuclídeos U-238 e U-234, como não há separação 

isotópica, eles permanecem em equilíbrio secular. Esses dois radioisótopos 

apresentam migração semelhante, visto que o transporte do contaminante radioativo 

no meio é dependente do elemento químico. Para as cadeias do U-238 e do Th-232, 

leva-se em consideração o decaimento como se segue: 

U-238  U-234  Th-230  Ra-226  Pb-210 

Th232  Ra-228  Th228 

As séries completas do U-238 e do Th-232 compreendem também 

radionuclídeos de meia-vida menores que um ano, que devem ser levados em 

consideração em uma avaliação de segurança para a deposição de resíduo contendo 

radionuclídeos naturais. Contudo, essas cadeias podem ser divididas em sub-séries, 

nas quais a atividade do primeiro membro da sub-série controla as atividades dos 

produtos de decaimento cujas meias-vidas são relativamente curtas. Assim, para cada 

radionuclídeo das cadeias definidas acima, tem-se uma sub-série em equilíbrio 

secular, ou seja, todos os membros de cada sub-série possuem atividades iguais 

(IAEA, 1989). Isso permite que a avaliação do aterro seja feita para os radionuclídeos 

principais e os impactos dos radionuclídeos das sub-séries sejam levados em 

consideração através dos fatores de conversão de dose (Tabela B.3.1). 

As sub-séries para a cadeia do U-238 são: 

U-238  Th-234  Pa (m)-234 

U-234 

Th-230 

Ra-226  Rn-222  Po-218  Pb-214  Bi-214  Po-214 ou 

Ra-226 

Rn-222  Po-218  Pb-214  Bi-214  Po-214 
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Pb-210  Bi-210  Po-210 

As sub-séries para a cadeia do Th-232 são: 

Th-232 

Ra-228  Ac-228 

Th-228  Ra-224  Rn-220  Po-216  Pb-212  Bi-212  Po-212 (64%) 

 Tl-208 (36%) 

Como o torônio (Ra-220) possui uma meia-vida de 55 s, seu impacto na 

deposição de rejeitos de Th-232 é considerado desprezível, e é considerado como 

sub-série o Th-228 até o último produto de decaimento. 

Do ponto de vista matemático, o decaimento é descrito por um sistema linear 

de equações diferenciais ordinárias para a concentração desses radionuclídeos, cujas 

equações são denominadas de Bateman e as soluções são bem conhecidas. Assim, 

considere-se um depósito onde cada membro da cadeia radioativa tenha uma 

quantidade inicial, dividida pela área da base do aterro, Mi(0)  [g . cm-2]. A quantidade 

de rejeito de cada produto de decaimento da cadeia que permanece no depósito de 

rejeitos como uma função do tempo, Mi(t), pode ser calculada, resolvendo o conjunto 

de equações (VAN GENUCHTEN, 1985): 

1
1 1 1 1

dM (t) = -γ M (t) - λ M (t)
dt

                                                             (5.18a) 

i
i i i i i-1 i-1

dM (t) = -γ M (t) - λM (t)+ λ M (t)
dt

,   para   i = 2,...,n                      (5.18b) 

onde i =  + i iµ λ γ  para cada radionuclídeo. Resolvendo as equações (5.18a e b), 

supondo a seguinte condição inicial:     Mi(t) = Mi
0  (para t = 0),  tem-se: 

∑ j
i

-µ t0
i 1 i, j

j=1
M (t)= M Z e       (5.19) 

sendo 1,1Z  = 1 e as constantes Zi,j são dadas por: 

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
∏

∑

0 i
m

r0j
r=mi1

i, j
m=1 l,i

M 1 λ
λM

Z =
F

               (5.20) 

onde:         ( )
i

l, j l j
l=m

F = µ - µ∏   para  l m≠    e    , 1l jF = , para l m= . 
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Para o caso de cadeia com 5 elementos, obtêm-se: 

1-µ t
1 1M (t)= A e ;  1 2-µ t -µ t

2 2 3M (t)= A e + A e ;  31 2 -µ t-µ t -µ t
3 4 5 6M (t)= A e + A e + A e ;       

;3 41 2 -µ t -µ t-µ t -µ t
4 7 8 9 10M (t)= A e + A e + A e + A e  

3 4 51 2 -µ t -µ t -µ t-µ t -µ t
5 11 12 13 14 15M (t)= A e + A e + A e + A e + A e                  (5.21) 

com  An  dado pelos coeficientes  0
1 i, jM Z  da equação (5.20), como se segue 

0
1 1A  = M ;  

0
1 1

2
2 1

M
A

λ
=

µ − µ
;   0

3 2 2A M A= − ; 

2 2
4

3 1

A
A

λ
=

µ − µ
;  2 3

5
3 1

A
A

λ
=

µ − µ
;  0

6 3 4 5A M A A= − − ; 

3 4
7

4 1

A
A

λ
=

µ − µ
;  3 5

8
4 2

A
A

λ
=

µ − µ
; 3 6

9
4 3

A
A

λ
=

µ − µ
; 0

10 4 7 8 9A M A A A= − − − ; 

4 7
11

5 1

A
A

λ
=

µ − µ
; 4 8

12
5 2

A
A

λ
=

µ − µ
; 4 9

13
5 3

A
A

λ
=

µ − µ
; 4 10

14
5 4

A
A

λ
=

µ − µ
; 

0
15 5 11 12 13 14A M A A A A= − − − −                                            (5.22) 
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VI – MODELAGEM DA GEOSFERA 

A concentração de radionuclídeos na água subterrânea não depende somente 

do rejeito e da performance da cobertura, mas também das características da 

geosfera. Por exemplo, a existência ou não de uma zona não saturada abaixo do 

depósito de rejeitos e as propriedades hidrogeológicas da geosfera são características 

importantes para serem levadas em consideração durante a fase de modelagem.  

Nos cálculos de avaliação de impacto supondo a lixiviação do material 

radioativo disposto, a contaminação do aqüífero é considerada a via mais importante 

pela qual os contaminantes presentes no depósito podem chegar ao ser humano e 

meio ambiente (MALLANTS et al., 2000).  Duas etapas podem ser definidas para 

descrever o caminho percorrido pelo poluente: 

a) dissolução do termo fonte no local de deposição, seguido por transporte 

predominantemente vertical através do meio não saturado como um resultado 

de difusão molecular e convecção, onde o último é devido à infiltração de água 

da chuva pelo sistema da cobertura. O transporte do contaminante é 

fortemente retardado devido à adsorção no solo, 

b) uma vez que a pluma do contaminante chegue ao aqüífero, o seu transporte é 

predominantemente horizontal, sendo os processos mais importantes a 

advecção, dispersão hidrodinâmica e adsorção. 

VI.1 – A zona não saturada  

Desprezar a influência da zona não saturada é um exemplo de consideração 

conservadora, onde os efeitos de armazenamento e processos físico-químicos são 

freqüentemente subtraídos da análise do transporte. Assim, a abordagem 

normalmente utilizada é estender a área contaminada até o topo do aqüífero. Dessa 

forma, despreza-se o tempo de viagem da pluma dissolvida ao longo da zona não 

saturada, bem como as possíveis formas de diluição e retenção que possam ocorrer. 

Essa abordagem pode ser razoável em alguns casos, mas onde as zonas não 

saturadas são espessas, os efeitos de diminuição do contaminante podem ser 

expressivos. 

A sofisticação no modelo da zona não saturada deve ser baseada 

principalmente nos objetivos da modelagem, uma vez que a complexidade da 

hidrogeologia pode ter um papel significante. No caso de uma análise de risco 
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baseada no tempo de chegada e picos de concentração dos radionuclídeos no 

aqüífero, deve-se fazer uma avaliação detalhada de fluxo e transporte na zona 

vadosa, mesmo quando esta é definida como homogênea, pois sua influência pode 

ser significativa no resultado final (EPA, 1994, p. 4-42). 

Uma vez que os contaminantes passam primeiro através da zona vadosa, é 

importante obter predições do seu movimento nessa região, pois a zona não saturada 

atua como uma fonte de água e de soluto para os processos de transporte na água 

subterrânea. A equação diferencial que descreve o fluxo na região é obtida através da 

lei de conservação de massa, aliada à lei de Darcy modificada para descrever a 

descarga específica de fluxo nessa zona. 

O fluxo de água vertical no solo é dado por: 

h =  - K(h) ( - 1)
z

q ∂
∂

      (6.1) 

onde q é o fluxo de água [cm ano-1], K(h) é a condutividade hidráulica do solo não 

saturado [cm ano-1], z é a distância vertical orientada da parte superior para a inferior 

[cm] e h(z) é a pressão da água em termos de carga hidráulica [cm]. Incluindo-se a 

equação de Darcy na equação de balanço de massa, tem-se a forma mista da 

equação de Richards, expressa em termos de h e θ, como 

θ(h) h= K(h) - 1
t z z

∂ ∂ ∂⎛ ⎞⎡ ⎤
⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦⎝ ⎠

                                (6.2) 

onde θ(h) é o conteúdo volumétrico de água [cm3 . cm-3]. Essa mesma equação pode 

ser escrita em termos da pressão, como 

h h dK hC = K(h) -
t z z dh z

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

           (6.3) 

onde C(h) = dθ(h)/dh, ou então em termos do conteúdo volumétrico de água θ  na 

forma 

θ θ dK θ= D(θ) -
t z z dθ z

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

                 (6.4) 

onde D é a difusividade hidráulica não saturada [cm2 . ano-1], definida como D(θ) = 

Kdh/dθ. As relações constitutivas do solo entre θ e h permitem a conversão de uma 
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forma da equação na outra (CELIA et al., 1990), mas (6.3) e (6.4) não são totalmente 

equivalentes (PHILIP, 1969). 

A forma expressa em termos de θ  apresenta o mérito de ser essencialmente 

conservadora, com bom resultado no balanço de massa, mas é difícil de ser aplicada 

quando o efeito de histerese é relevante (o conteúdo de água em equilíbrio no solo a 

uma dada sucção aplicada, é maior no processo de drenagem do que no de 

embebição), ou onde o solo apresenta-se em camadas (existência de 

descontinuidades no conteúdo de água nas interfaces das camadas). Já a equação 

definida em termos de pressão de água representa bem solos heterogêneos, uma vez 

que a pressão da água é contínua entre os solos (COTA, 2000), mas apresenta um 

balanço de massa pobre. A forma mista, no caso, congrega as vantagens das duas 

formas anteriores. 

A equação de Richards pode ser resolvida quando as condições de contorno e 

inicial são definidas e duas relações constitutivas são especificadas, isto é, a retenção 

de água no solo, θ(h), e a condutividade hidráulica K(h). As propriedades hidráulicas 

do solo podem ser descritas usando diferentes modelos, tais como o de VAN 

GENUCHTEN (1980), BROOKS-COREY (1964), entre outros. No presente trabalho, 

foi adotado o modelo exponencial proposto por GARDNER (1958) que permite 

linearizar a equação de fluxo, tornando possível a obtenção de soluções analíticas. 

Embora as soluções baseadas na relação funcional exponencial possam ser restritas 

para aplicações práticas, elas servem para verificar modelos numéricos, e 

especialmente permite avaliar a influência de se considerar o meio não saturado na 

modelagem, sem interferência de erros inerentes a soluções numéricas.   

Nesse modelo, a condutividade hidráulica e o conteúdo de mistura são dados 

por: 

   αh
sK(h)= K e                      (6.5) 

θ(h) = θr +(θs - θr) eαh                        (6.6) 

onde Ks é a condutividade hidráulica saturada (cm.h-1) θs  e θr significam conteúdo de 

água saturada e residual [cm3.cm-3], respectivamente, e α (cm-1) é o parâmetro de 

distribuição de tamanho de poro do solo, representando a taxa de redução da 

condutividade hidráulica ou do conteúdo de mistura conforme h torna-se mais 

negativo.  
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 O transporte unidimensional de soluto em meio poroso variável é descrito a 

partir da equação de difusão-convecção, dada por (SIMUNEK et al., 2000; VAN 

GENUCHTEN et al., 2001): 

1 1 1 1
1 1 1

R θC C qC= (θD ) - - λ (θ+ ρKd )C
t z z z

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂

                  (6.7) 

i i i i
i i i i-1 i-1 i-1

θR C C qC= (θD ) - - λ (θ+ ρKd )C + λ (θ+ ρKd )C
t z z z

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂

            (6.8) 

onde Ci é a concentração do soluto i [g/cm3], Ri = 1 + ρ Kdi/θ  é o fator de retardamento 

[ - ] (Kdi é o coeficiente de distribuição do contaminante i [cm3/g] e ρ a densidade do 

meio [g/cm3]), q é o fluxo volumétrico ou velocidade de Darcy [cm . ano-1] e λi é a 

constante de decaimento para cada  radionuclídeo. A equação (6.7) aplica-se ao 

radionuclídeo principal da cadeia e a equação (6.8) para os outros elementos da 

cadeia de decaimento (i-1 refere-se ao membro predecessor da cadeia e i ao 

sucessor). 

 O parâmetro D é o coeficiente de dispersão [cm2. ano-1], descrito por D = Dm + 

αL v  (FREEZE, 1979), onde Dm é o coeficiente de difusão molecular e αL v o de 

dispersão mecânica, sendo αL a dispersividade longitudinal do meio poroso. 

Usualmente, a dispersividade longitudinal é predominante e pode-se definir LD α ν≈ .  

Nas equações (6.7 e 6.8), o primeiro termo da direita representa o fluxo 

dispersivo e o segundo termo o fluxo advectivo na fase aquosa. A dispersão é o 

resultado de dois processos: difusão molecular e dispersão mecânica. A advecção 

descreve o deslocamento das substâncias que são transportadas devido à velocidade 

da água no meio. A difusão molecular é o resultado da presença de um gradiente de 

concentração que resulta no fluxo líquido de um soluto em direção à zona de baixa 

concentração, dada pela Lei de Fick, enquanto o fluxo dispersivo deve-se às variações 

de velocidade no meio poroso. Finalmente, os dois últimos termos da direita 

representam os processos de perda de contaminante pelo decaimento e de formação 

através do decaimento do radionuclídeo predecessor (para i = 2, 3, ..., n).  

As equações (6.7, 6.8) e (6.2) estão acopladas através da velocidade de Darcy 

e das saturações, uma vez que ambas variam, em princípio, com o espaço e tempo. 

Usualmente, pode-se supor que o transporte do contaminante não afeta o fluxo das 

fases, o que permite que as equações sejam desacopladas e que o fluxo de água seja 
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simulado primeiro e a concentração do poluente em seguida, fazendo uso das funções 

espaciais e temporais da saturação da água. Ao utilizar essa simplificação, os modelos 

de transporte supõem que o fluxo alcança o regime de equilíbrio mais rápido do que o 

poluente que está sendo transportado, dissolvido nesse fluxo (COTA, 2000). Segundo 

WILSON e GELHAR (1981), enquanto o contaminante move-se com a velocidade 

média do fluxo aquoso, o fluxo de água sofre a influência da capilaridade tendo assim 

maior mobilidade. No presente trabalho, por se considerar escalas de tempo muito 

longas, a infiltração é considerada constante ao longo do meio não saturado, e assim 

é utilizada a equação (6.1) para se definir a velocidade e porosidade do meio em 

função somente da variação espacial. 

Para resolver o fluxo de água, foram usadas as seguintes condições de 

contorno 

h(z)K(h) - K(h)= -q
z

∂
∂

    (z 0)           e           h(z) = hL       (z  L)       (6.9) 

Para o transporte do soluto, empregaram-se as condições de contorno 

C(z,t) = Ctopo(t)      ou       topo
C(z,t)-D(z) +v(z)C(z,t)= v(z)C (t)

z
∂

∂
      (z  0)          (6.10) 

e   
C(z,t) = 0

z
∂

∂
        (em z  L)                  (6.11) 

com a condição inicial   C(z, t) = Ci(z)                (6.12) 

VI.2 - A zona saturada  

 É a região abaixo do nível do lençol freático no qual todos os poros do meio 

são preenchidos com água sob pressão acima da atmosférica. Na avaliação de 

desempenho de depósitos de rejeitos próximos à superfície, a contaminação dessa 

zona é o cenário principal a ser analisado. Ao chegarem ao aqüífero, os 

radionuclídeos liberados do termo fonte são diluídos devido à mistura com a água 

subterrânea, e a pluma de contaminantes radioativos migra predominantemente na 

direção lateral do fluxo de água do aqüífero. 

 Quando o conteúdo de mistura e o fluxo permanecem em estado estacionário, 

a equação geral de advecção-dispersão, que governa o transporte através da zona 
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saturada é dada, utilizando-se (6.7) e (6.8), com os coeficientes constantes, assume a 

seguinte forma 

2
1 1 1

1 1 1 12

C C CR D R C
t x x

ν λ∂ ∂ ∂
= − −

∂ ∂ ∂
                (6.13) 

2
i i i

i i i i i-1 i-1 i-12
C C CR = D - ν - λ R C + λ R C
t x x

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

                            (6.14) 

sendo x a direção do fluxo do aqüífero, Ci, Ri, e λi como definidos anteriormente, D 

considerado invariante para todos os radionuclídeos, sendo v a velocidade intersticial 

ou de poro [cm . ano-1] , dada por v = q/θ (velocidade real da água no meio poroso) e q 

a velocidade de Darcy [cm . ano-1].  

 Neste trabalho supõe-se um meio saturado finito, com condição de contorno de 

segundo tipo (Neumann) no ponto x = L: 

   iC (L,t)= 0, t 0 (i = 1,..,n)
x

∂
≥

∂
                (6.15) 

podendo haver contaminação inicial:   

iC (x,0) = Ci,     x 0≥                   (6.16) 

com o sistema de equações derivadas através da técnica da transformada integral 

generalizada, para um número arbitrário de radionuclídeos em cadeia, com as 

condições de contorno em x = 0 sendo de primeiro tipo ou Dirichlet (ou concentração 

prescrita) 

   i iC (0,t)= f (t)                   (6.17) 

e de terceiro tipo ou Cauchy (ou fluxo prescrito) 

  i
i i

C-D +vC = νf (t)
x

∂
∂

,       para x  0                (6.18) 

onde fi(t) é dado pelas equações de Bateman (VAN GENUCHTEN, 1985), 

considerando termo fonte não saturado. Para o presente trabalho, foram derivados os 

coeficientes para a cadeia do U-238, contendo cinco radionuclídeos com meia-vida 

maior que um ano. 



 67

1-µ t
1 1

s

Inff (t)= B e
K

; 1 2-µ t -µ t
2 2 3

s

Inff (t)= (B e + B e )
K

; 

31 2 -µ t-µ t -µ t
3 4 5 6

s

Inff (t)= (B e + B e + B e )
K

;           3 41 2 -µ t -µ t-µ t -µ t
4 7 8 9 10

s

Inff (t)= (B e + B e + B e + B e )
K

 

3 4 51 2 -µ t -µ t -µ t-µ t -µ t
5 11 12 13 14 15

s

Inff (t)= (B e + B e + B e + B e + B e )
K

     (6.19) 

onde os coeficientes Bi e µi são constantes. Os termos exponenciais que aparecem 

nas equações (6.19) são conseqüência das reações de decaimento no rejeito e 

também de sua lixiviação. 

 A continuidade do fluxo de soluto para cada espécie na fronteira entre o aterro 

ou meio não saturado e o aqüífero implica a seguinte condição de contorno (de 

Cauchy): 

  i
i i i i

C
Φ = γ M = -θD +θ νC

x
∂

∂
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,    para x = 0              (6.20) 

 Combinando as equações (6.20) e (6.19), e dividindo por θ pode-se definir os 

coeficientes Bi: 

1 1
1

γ AB =
q

;  2 2
2

γ AB =
q

;  2 3
3

γ AB =
q

; 3 4
4

γ AB =
q

;  3 5
5

γ AB =
q

;    

3 6
6

γ AB =
q

;  4 7
7

γ AB =
q

;  4 8
8

γ AB =
q

;  4 9
9

γ AB =
q

;  4 10
10

γ AB =
q

;         

5 11
11

γ AB =
q

;  5 12
12

γ AB =
q

;  5 13
13

γ AB =
q

;  5 14
14

γ AB =
q

;  5 15
15

γ AB =
q

;   (6.21) 

onde os coeficientes Ai foram definidos na equação (5.22). 

Segundo análise apresentada por VAN GENUCHTEN e PARKER (1984), sobre 

a significância física e matemática de se utilizar diferentes condições de contorno para 

fluxo unidimensional em experimentos em laboratório utilizando colunas, pode ser 

demonstrado que, na condição de Cauchy, há preservação de massa para o sistema. 

 No  presente  trabalho, serão apresentados  resultados  das concentrações  na 

zona vadosa e saturada utilizando as condições de contorno de primeiro e terceiro tipo 

(equações 6.17 e 6.18, respectivamente). 
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CAPÍTULO VII – EMPREGO DA GITT NO TRANSPORTE DE SOLUTO EM MEIO 
POROSO 

VII.1 – Introdução 

A simulação do transporte de soluto em meio poroso usualmente inclui a 

necessidade de modelar fenômenos de dispersão, advecção, sorção e reações de 

diferentes tipos (decaimento, degradação, entre outros). A fim de resolver problemas 

matemáticos em hidrologia de sub-superfície e hidrogeologia,  são freqüentemente 

empregados métodos de solução analítica, semi-analítica e numéricos. Diversas 

soluções analíticas e semi-analíticas tem sido desenvolvidas para simular o transporte 

de contaminante em meios porosos com o intuito de verificar a precisão dos métodos 

numéricos; contudo, essas soluções são usualmente limitadas a condições específicas 

muito simplificadas, tais como meio homogêneo, coeficiente de dispersão e 

porosidade constantes. Na realidade, meios porosos na sub-superfície raramente são 

homogêneos e suas propriedades são variáveis temporal e espacialmente. 

Uma vez que problemas de transporte de soluto mais complexos não são 

passíveis de serem resolvidos através dos métodos analíticos tradicionais, como 

transformada de Laplace ou Fourier, as soluções numéricas têm sido comumente 

utilizadas para simular esses casos. Até o presente, soluções analíticas ou semi-

analíticas para testar e validar os resultados numéricos desses casos não estão 

disponíveis. Assim, neste trabalho, é apresentada a solução para problemas de 

transporte de contaminantes unidimensional, com decaimento ou degradação do 

poluente, com velocidade e dispersão variando espacialmente. Para tanto, é 

empregada a técnica da transformada integral generalizada, onde as funções de 

velocidade de fluxo, coeficiente de dispersão e fator de retardamento são funções 

espaciais na equação de transporte, levando ainda em consideração decaimento não 

linear (cadeia radioativa), ou então a degradação em função da distância para o 

exemplo de pesticidas em solos. 

A técnica da transformada integral generalizada é uma metodologia híbrida 

numérico-analítica derivada da técnica de transformação integral clássica, 

desenvolvida no contexto de problemas lineares em difusão de calor e massa. Trata-

se de uma técnica de expansão em autofunções, onde se busca maximizar o 

tratamento analítico da solução do problema, reduzindo-se assim o comprometimento 

com tarefas puramente numéricas. Portanto, as soluções obtidas por esta técnica são 

sempre analíticas em todas as variáveis independentes, exceto uma, na qual se 
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realiza o único processo de integração numérica. Pela sua natureza analítica, o 

controle e estimativa de erro tornam-se trivial, reduzindo-se o controle de erro local ao 

integrador de sistemas diferenciais ordinários e o controle de erro global às ordens de 

truncamento nas expansões para as demais direções.  

A seqüência sistematizada de aplicação da GITT pode se resumir em: 

 definição de um problema de autovalor da mesma ordem dos termos difusivos 

do problema original e com condições de contorno homogêneas do mesmo 

tipo, que fornecerá as autofunções, autovalores, normas e propriedade de 

ortogonalidade para a transformação integral do problema; 

 definição do par transformada – inversa; 

 transformação integral do problema diferencial parcial em um sistema 

diferencial ordinário; 

 truncamento e solução numérica do sistema diferencial ordinário; 

 obtenção do campo original ao se fazer uso da fórmula de inversão. 

VII.2 – Formulação para meio poroso 

Considere-se a equação unidimensional de transporte de soluto em meio 

poroso (eq. 6.7), com o coeficiente de dispersão, velocidade de fluxo e fator de 

retardamento variando espacialmente: 

   i i i
i i

C (z,t) C (z,t) C (z,t)θ(z)R (z) = (θ(z)D(z) ) - q +W (C,z,t)
t z z z

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂

              (7.1) 

onde o termo Wi(C,z,t) pode representar a degradação do contaminante, ou a taxa de 

decaimento/crescimento do material radioativo, e a infiltração é assumida ser 

constante em todo o meio (q = v(z) θ(z)). A equação (7.1) é sujeita às seguintes 

condições de contorno (sendo L o comprimento do meio): 

        i
i i

C (0,t)v(0)C (0,t) - D(0) = v(0) f (t)
z

∂
∂

       ou      i iC (0,t)= f (t)                  (7.2) 

                                                    iC (L,t) = 0
z

∂
∂                                                          (7.3) 

e com a condição inicial: 

                                     Ci(z,0) = Fi(z)                                              (7.4) 
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A condição de contorno (7.2) é não homogênea devido à presença da função 

fi(t). No uso da GITT, esta não homogeneidade pode ser tratada de diferentes 

maneiras, quer seja pela aplicação do teorema de Green, levando a informação da 

não homogeneidade do contorno à equação principal, ou através da homogeneização 

das condições de contorno por meio de uma função filtro, que assegure as mesmas 

condições de contorno que o problema original. Esta última alternativa foi utilizada na 

solução do problema, sendo uma escolha mais interessante por acelerar a 

convergência nas séries que representam a concentração.  

No presente trabalho, foi utilizado, como filtro, a própria função fi(t), e a 

concentração pode então ser definida como: 

                              Ci(z,t) = Ui(z,t) + fi(t)                                          (7.5) 

onde Ui(z,t) é a solução do seguinte problema: 

 i i i i
i i i

U (z,t) U (z,t) U (z,t) dfθ(z)R (z) = [θ(z)D(z) ] - q -θ(z)R (z) +W (U + f(t),z,t)
t z z z dt

∂ ∂ ∂∂
∂ ∂ ∂ ∂

      (7.6) 

Ui(z,t) possui as mesmas condições de contorno que Ci(z,t), somente que a condição 

em z  0 fica homogeneizada, ou seja:  

i
i

U (0,t)v(0)U (0,t) - D(0) = 0
z

∂
∂

    ou   iU (0,t)= 0                   (7.7a) 

iU (L,t) = 0
z

∂
∂

                  (7.7b) 

com a condição inicial:   Ui(z,0) = Fi(z) – fi(0)                               (7.7c) 

A fim de resolver o problema definido pelo sistema de equações 7.6 e 7.7, 

através da técnica da transformada integral generalizada, deve-se estabelecer o par 

transformada-integral. Para tanto, seleciona-se um problema auxiliar com o intuito de 

construir o par de transformadas: 

2
2n
n n2

d (z) + β (z)= 0, n = 1,.......,
dz
ϕ ϕ ∞                                    (7.8a) 

com as seguintes condições de contorno: 

                                    n
n n

d (z)v(z) (z) - D(z) = 0 ou (z)= 0, z 0
dz

ϕϕ ϕ →                      (7.8b) 
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                                                     n(z) = 0, em z L
z

ϕ∂
→

∂
                                             (7.8c) 

sendo βn e ϕn(z)  os autovalores e suas respectivas autofunções. 

A solução do problema auxiliar  é dada por: 

                           n n n 2 2 2
n

1 v(0)D(0)(z)= cos(β (L - z)), N = (L+ )
2 β D (0)+v (0)

ϕ                       (7.9) 

para a condição de contorno de terceiro tipo em  z  0, onde Nn é a norma e os 

autovalores são dados por: 

                                            n n
v(0)β tan(β L)=
D(0)                                                         (7.10) 

ou para a condição de contorno de primeiro tipo em  z  0, 

n n n
L(z)= sin(β z), N =
2

ϕ com os autovalores dados por    cos(βn L)=0    (7.11) 

Tendo obtido as auto-funções para o sistema (7.8), pode-se construir a transformada: 
L

n n
0

T (t)= (z)U(z,t)dzϕ∫                       (7.12a) 

e sua inversa: 

nn
n=1

U(z,t)= (z)T (t)ϕ
∞

∑                                                 (7.12b) 

onde  
(z)(z)=
N

ϕϕ . Para fins computacionais, o sistema (7.12) é truncado, e uma ordem 

M é selecionada de forma a se obter resultados com a precisão desejada. 

A fim de se derivar um sistema diferencial ordinário, aplica-se o operador 
L

n
0

(z)dzϕ∫  à equação  (7.6)  para se obter o seguinte sistema: 

M M
j

nj nj j n
j=1 j=1

dT (t)
A + B T (t)= g (T,t)

dt∑ ∑                                     (7.13) 

onde os termos Anj, Bnj e gn(T,t) são dados por: 
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L

nj n j
0

A = (z) (z) R(z) dzϕ ϕ∫ ,      
L

j n
nj n j

0

d (z) d (z)dB = v(z) (z) - (z) (D(z) ) dz
dz dz dz

ϕ ϕϕ ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦∫  

e    
L

n n
0

W df(t)g (T,t)= (z)( (U(z,t)+ f(t)) - R(z) ) dz
θ(z) dt

ϕ∫ , e a condição inicial é: 

                                      
L

n n
0

T (0)= (z)(F(z) - f(0))dzϕ∫  

VII.3 – Formulação para meio não saturado 

 Para a modelagem do meio não saturado, é necessário que seja obtida a 

solução para a equação de fluxo. No presente trabalho foram utilizadas as relações 

constitutivas de Gardner para solo (eqs. 6.5 e 6.6), obtendo-se a equação de Richards 

linearizada (z positivo de cima para baixo): 

 
2

s r
2

s

α(θ -θ )K(h) K(h) K(h)+α =
z K tz

∂ ∂ ∂
∂ ∂∂

       (7.14) 

Adimensionalizando a equação (7.14), sendo: 

z* = α z;       L* = α L;        K* = K α;       q* = q/Ks;       * s

s r

K t
t

α
θ θ

=
−

 ; 

a equação (7.14) pode ser escrita como: 

 
2

2
K* K* K*+ =

z* t*z*
∂ ∂ ∂

∂ ∂∂
         (7.15) 

tendo uma condição inicial, e como condição de contorno a infiltração na superfície do 

solo e pressão prescrita em z = L.  A solução analítica dada por SRIVASTAVA (1991), 

no caso de fluxo estacionário (RAATS, 1974) é: 

  αh0 -z*K* = q* -(q* - e )e                   (7.16) 

 Assim, pode-se calcular h(z):  

  [ ]
s

K(z)1h(z)= ln
α K

 e obter-se θ(z) através da equação (6.6). Dessa 

maneira, torna-se possível avaliar a velocidade do fluxo, o coeficiente de 

dispersividade e o fator de retardamento do contaminante na vadosa. 

Nos diferentes casos estudados, a formulação para a equação de transporte do 

soluto com solução via GITT é conforme definida em VII.2, onde os termos das 

matrizes definidas podem ter diferentes componentes, conforme o caso a ser 

considerado. Por exemplo, no caso de cadeia radioativa, tem-se: 
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L
(i) (i)
nj n j

0

A = (z) (z) R (z) dzϕ ϕ∫ ,   

L L
j(i) (i) (i)n

nj n j n j
0 0

d (z) d (z)dB = q (z) - (z) (D(z) ) dz + λ R (z) (z) (z)dz
dz dz dz

ϕ ϕϕ ϕ ϕ ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦∫ ∫     e 

L (i)
(i) (i) (i) (i) (i) (i-1) (i-1) (i-1)
n n

0

df (t)g (T,t)= (z)(-λ R (z)f (t) - R (z) + λ R (z)C (z,t)) dz
dt

ϕ∫   

e  com a condição inicial:   
L

(i) (i)
n n

0

T (0)= (z)(F(z) - f (0))dzϕ∫    

sendo que a função fi(t) são as equações de Bateman (VAN GENUCHTEN, 1985), 

que representam a lixiviação do termo fonte depositado no aterro. 

Como forma de demonstrar outras aplicações da metodologia que não somente 

no caso de contaminante radioativo para a formulação de migração em meio não 

saturado, utilizou-se a solução via GITT para o caso de transporte de poluentes 

químicos, tais como pesticidas, onde a mobilidade do contaminante tem sido 

identificada como uma característica essencial na avaliação de poluição potencial de 

aqüíferos (JURY et al., 1987). O exemplo utilizado neste trabalho leva em 

consideração o decaimento biológico definido como a influência do declínio da 

população de micróbios com a profundidade do meio (η(z)). A equação de transporte 

tem a seguinte forma: 

∂ ∂ ∂
∂ ∂∂

2

2

C(z,t) C(z,t) C(z,t)R = D - v(z) + (z)C(z,t)
t zz

η                                                (7.17) 

onde:             t(z)= (1- χ)v b(z)η         e        0 tv(z)= (v - v B(z))                           (7.18) 

onde b(z) e B(z) são dados por:    
1b(z)= Exp(-z/δ)
δ

     e      B(z)= 1- Exp(-z/δ)                             

com as seguintes condições de contorno e inicial: 

0 0 0
C(0,t)v C(0,t) - D = v C

z
∂

∂
,         

C(L,t) = 0
z

∂
∂

            e          C(z,0) = Ci 

Utilizando-se como filtro f(t) = C0, os termos das matrizes são dados por:        

L

nj n j
0

A = R (z) (z) dzϕ ϕ∫ , 
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⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫ ∫
L L

j j n
nj n n j n j

n j 0 0

d (z) d (z) d (z)1B = ( v(z) (z) + D ) dz +v(0) (0) (0) - (z) (z) (z)dz)
dz dz dzN N

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ η ϕ ϕ

∫
L

n 0n
0

g (t)= (z) (z)C dzϕ η   e  com a condição inicial:   
L

n i 0n
0

T (0)= (z)(C - C )dzϕ∫ . 

Uma vez que se resolve o conjunto acoplado de equações diferenciais  de 

primeira ordem definido na equação (7.13), a fórmula da inversa pode ser usada para 

calcular U(z,t), e a equação (7.5) fornece a concentração C(z,t). Geralmente o 

sistema dado na equação (7.13) deve ser solucionado numericamente, e no presente 

trabalho foi utilizada a função NDSolve do Mathematica. 

VII.4 – Formulação para meio saturado 

Considere-se a equação unidimensional de transporte de soluto em meio 

poroso (eq. 6.7), com o coeficiente de dispersão, velocidade de fluxo e fator de 

retardamento constantes: 

                           
2

i i i
i i2

C (z,t) C (z,t) C (z,t)R = D - v +W (C,z,t)
t z z

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

                       (7.19) 

onde, no caso de decaimento em cadeia, ( , , )iW C z t  é dado por: 

i i i i i-1 i-1 i-1W (C,z,t)= -λ R C (z,t)+ λ R C (z,t) ,   com   i = 1, ..., n,  sendo 0 0 ( , ) 0C z tλ = . 

 As condições de contorno são dadas por: 

i
i i

C (0,t)vC (0,t) - D = v f (t)
z

∂
∂

       ou      (0, ) ( )i iC t f t=                                  (7.20) 

                                                    iC (L,t) = 0
z

∂
∂                                                         (7.21) 

e com a condição inicial: 

                                     Ci(z,0) = Fi(z)                                             (7.22) 

sendo que fi(t) é dado pelas equações de Bateman, no caso de modelagem 

desprezando a zona não saturada, ou pela concentração do contaminante que 

atravessa a vadosa e atinge a zona saturada (concentração calculada no final da zona 

não saturada). 
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O problema pode ser adimensionalizado, definindo-se os seguintes termos: 

i
i

1∆ =
R

;     i
i

Lvσ =
DR

;      
2

i
i

λ LΓ =
D

;     
xξ =
L

;     *
i iC = C ;     2

D tτ =
L

, 

e a equação (7.19) tem a forma: 

* 2 * *
* *i i i i

i i i i i-1 i-12
i-1

C (ξ,τ) C (ξ,τ) C (ξ,τ) ∆= ∆ - σ - Γ C (ξ,τ)+ Γ C (ξ,τ)
τ ξ ξ ∆

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

             (7.23) 

Os termos da equação (7.13) são definidos conforme deduzido para meio não 

saturado considerando decaimento em cadeia, com coeficientes constantes e tendo 

como filtro a função para a condição de contorno em ξ 0. 
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CAPÍTULO VIII - MODELAGEM DA BIOSFERA 

VIII.1 – Introdução 

A avaliação do impacto radiológico do rejeito depositado envolve a análise de 

exposições ou potenciais exposições para o ser humano e o meio ambiente (plantas, 

animais, solos, água, etc).  

A exposição é modelada considerando a combinação da localização do homem 

e suas atividades, com as concentrações do poluente no meio ambiente, que tenham 

sido medidas ou calculadas, tendo em conta os eventos ambientais e modelos de 

transporte. A exposição humana ocorre através de diferentes caminhos e vias. O 

caminho refere-se à seqüência conceitual na qual o contaminante se move da fonte 

até o ser humano, enquanto a via de exposição refere-se ao portal de entrada do 

poluente no corpo humano. Assim, cada incidente de exposição pode ser descrito por 

um caminho e uma via de exposição.  

As três maiores vias de exposição do ser humano ao material radioativo são 

ingestão, inalação e exposição externa.  

A análise dos caminhos de exposição é geralmente utilizada para validar um 

projeto conceitual ou configuração para um determinado sistema de deposição de 

rejeitos. Modelos incorporados no código computacional são usados para predizer a 

performance dos projetos propostos. Esses resultados, por sua vez, são usados para 

julgar a habilidade do projeto em reunir os requisitos e padrões necessários para a 

proteção do ser humano, estabelecidos pelos órgãos regulatórios nacionais e 

organismos internacionais. As análises dos caminhos e modelos utilizando programas 

computacionais proporcionam uma maneira sistemática de avaliar todas as rotas 

potenciais de exposição pelas quais o homem pode ser exposto à radiação oriunda de 

qualquer depósito de rejeitos NORM/TENORM, em qualquer lugar. 

Os poluentes contidos nesses resíduos podem chegar ao homem através de 

diferentes vias de exposição, incluindo a cadeia alimentar, inalação ou ingestão de 

poeira com a presença de particulados radioativos e a inalação de radônio e seus 

filhos que podem chegar à atmosfera como resultado da exalação dos isótopos de Rn 

da sub-superfície ou de materiais de construção (ICRP 81, 2000). Embora o caminho 

crítico até o homem advindo dessa deposição seja através da água subterrânea 
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(ROBERTS et al., 1998),  outras vias, como exposição ao radônio, nas imediações do 

depósito após seu fechamento, devem ser avaliadas. 

Internacionalmente, é sugerido que a dose ou risco radiológico sejam 

avaliados, usando como referência os indivíduos da população sujeitos às maiores 

doses ou riscos, ou seja, o grupo crítico. Neste estudo, propõe-se como medida de 

impacto a dose efetiva anual individual a um hipotético membro do grupo crítico. Para 

o caso de um depósito contendo material radioativo, a projeção de dose para 

membros do público não deve exceder a dose limite de 1 mSv/ano, valor adotado pelo 

órgão regulatório nacional. A critério do órgão regulatório, pode-se definir uma fração 

desse valor, denominado de restrição ou limitação de dose, como dose limite para 

uma instalação desse tipo.  

Uma probabilidade unitária é assumida para todos os cenários avaliados, e a 

presente metodologia pode ser aplicada quando se deseja impor uma limitação da 

dose de 0,3 mSv/ano, como recomendado pelo ICRP 77 (1998), conforme figura VIII.1. 

 

Avaliação do 
  contexto

   Descrição do
      sistema

Desenvolvimento 
  e  justificativa
    de cenários

 Formulação e
implementação
  de modelos

Computação da
        análise

Derivação de valores
    quantitativos

Critérios

Proteção

Radiológica

  
 

Figura VIII.1 – Metodologia utilizada para derivar critérios de aceitação 
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VIII.2 -  Aplicação da metodologia FEP’s 
 

O desenvolvimento de um conjunto genérico de cenários para a deposição de 

NORM/TENORM em aterros industriais pode ser feito através da aplicação da 

metodologia FEP’s (Facts, Events and Processes). A metodologia escolhida para este 

estudo consiste em: 

• definir os principais elementos a serem considerados na avaliação, (por 

exemplo os componentes da instalação de deposição e o acesso humano e de 

animais ao local); 

• definir a situação dos componentes do sistema de deposição (comportamento 

humano  e das barreiras); 

• construir as combinações para os cenários; e 

• verificar os cenários gerados e agrupá-los nas principais categorias. 

O primeiro componente do sistema de deposição é composto pelos rejeitos. 

Eles podem estar misturados ou não com uma matriz, e colocados diretamente no 

aterro (encapsulados ou não). Os possíveis estados do rejeito com sua contenção são: 

• inalterado: somente uma pequena quantidade de água pode chegar ao rejeito e 

lixiviá-lo; 

• partialmente degradado: devido ao imtemperismo, defeitos ou tempo de 

deposição pode haver aumento substancial da água que entra no rejeito e 

lixivia os contaminantes;   

• totalmente degradado ou sem estrutura de contenção: a forma do rejeito não é 

um fator limitante para que a água penetre e lixivie os radionuclídeos. 

O segundo componente do sistema de deposição é constituído pelas 

características de engenharia do aterro (a cobertura em particular). Seu estado afeta o 

fluxo de água e o potencial para intrusão: 

• o estado inalterado assegura baixa taxa de fluxo de água; 

• o estado parcialmente degradado tende a aumentar a taxa de fluxo, 

normalmente com o tempo; e 

• o estado não existente/desaparecido significa ausência de tais barreiras. 

A geosfera e a biosfera são consideradas como globalmente pré-determinadas e 

invariantes com o tempo. O componente do comportamento humano é relacionado ao 

controle do local (barreiras sociais),  podendo assumir três estados: 
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• a existência de um período de controle institucional prevenindo a intrusão no 

depósito e assegurando a manutenção da deposição,  

• uma possibilidade de acesso limitado mas sem intrusão no sistema (por 

exemplo monitoração ambiental e segurança limitada), prevenindo a 

construção de residências e grandes instalações mas não intrusão casual, e  

• o acesso sem restrição após o período de controle institucional.  
Tendo definido os principais componentes da avaliação com seus respectivos 

estados, pode-se combiná-los e obter a figura VIII.2, utilizando a metodologia FEP’s. 
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Figura VIII.2 - Geração de um conjunto de cenários (CEN) 
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VIII.3 - Geração de cenários 

Para que seja feita a definição dos cenários, devem ser levadas em 

consideração as características do rejeito e do meio ambiente, os eventos e processos 

que podem ser iniciadores na liberação dos radionuclídeos do NORM/TENORM ou 

influenciar seu destino e transporte para os seres humanos e meio ambiente. 

Quando se leva em consideração a intrusão humana no projeto e localização 

de um depósito de rejeitos, a sua avaliação de segurança e regulamentação não é um 

item puramente técnico, e deve-se levar em conta: 

• o lado ético de proteção às gerações futuras em relação ao conteúdo do 

depósito; 

• como avaliar as conseqüências da intrusão, incluindo aí os cenários a serem 

avaliados; 

• os tipos de cálculo a serem realizados e indicadores de segurança utilizados. 

É consenso internacional que, se uma geração futura inicia um processo de 

intrusão intencional, ela deve ter responsabilidade pelas conseqüências. Assim, neste 

estudo, o termo intrusão humana refere-se à intrusão inadvertida. A contramedida 

mais eficiente para prevenção da intrusão humana é o controle institucional, embora 

essa proposta seja inviável em um futuro que se estende por milhares de anos. 

Freqüentemente assume-se que, uma vez ocorrida a intrusão, a natureza 

potencialmente perigosa do depósito não é reconhecida pelos membros do público, e 

as conseqüências desse ato afetarão os indivíduos que habitam nas proximidades do 

local. Assim, uma das razões para a avaliação sistemática dos riscos de intrusão 

humana é a de auxílio na identificação de medidas mitigadoras. Como exemplo, 

podem-se citar critérios para os rejeitos dispostos (concentração de atividade, baixa 

solubilidade), barreiras contra intrusão, localização do depósito em lugares que não 

possuam recursos minerais, concepção de deposição em maior profundidade 

(AABERG, 1990, KENNEDY, 1988, NEA/OECD, 1995). 

A possibilidade de exposições relevantes devido a eventos naturais ou de 

intrusão, é uma conseqüência inevitável da decisão de concentrar o rejeito em um 

depósito. Na presente avaliação, os cenários construídos baseiam-se nas seguintes 

premissas: 

• um poço é cavado no aqüífero contaminado, e a água é utilizada em uma 

pequena propriedade rural (CEN1); 
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• o intruso acessa os rejeitos em algum tempo futuro, trazendo material 

contaminado para a superfície, considerando-se, ainda, que o local pode ser 

usado para atividades humanas (como agricultura e moradia) (CEN2); 

• o material contaminado é utilizado para a construção de uma rodovia (CEN3). 

O cenário CEN1 corresponde ao uso de água contaminada decorrente da 

lixiviação dos rejeitos dispostos após migração dos radionuclídeos através do aqüífero. 

A concentração do material radioativo na água não depende somente do 

comportamento dos rejeitos e da cobertura, mas também das características da 

geosfera. Por exemplo, a existência ou não de uma zona não saturada abaixo da zona 

de deposição e as propriedades hidrogeológicas locais são características importantes 

a serem levadas em consideração na fase de modelagem do problema. A água 

subterrânea é retirada de um poço arbitrariamente localizado a jusante, longe do 

aterro, onde a concentração é maior. Essa água pode interceptar um corpo de água 

superficial (por exemplo, um rio), e será utilizada no sistema de abastecimento de uma 

pequena propriedade rural.  

      Um conjunto de caminhos de exposição pode ser definido, supondo que um 

indivíduo do grupo crítico utilize a água do poço para abastecer a propriedade. Ou 

seja, a água contaminada será utilizada para irrigar solo e plantas, para dessedentar o 

gado e ser utilizada pelo homem diretamente. O cálculo de dose devido ao Rn-222 

advindo do rejeito disposto também é calculado. Um esquema simplificado do 

problema pode ser apreciado na figura VIII.3. 
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Figura VIII.3 – Representação simplificada do cenário de lixiviação do termo fonte 
 

Nos cenários de intrusão, CEN2 e CEN3, o depósito de rejeito é considerado 

totalmente degradado, e como conseqüência, o material disseminado na superfície 

pode resultar em múltiplos caminhos de exposição.  O cenário 2 inclui a construção de 

uma residência no local do aterro e utilização do solo contaminado para cultivo.  
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Figura VIII.4 – Representação do modelo conceitual para o cenário CEN2 
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Figura VIII.5 – Representação do modelo conceitual para o cenário CEN3 
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O cenário 3 (CEN3) modela a construção de uma rodovia através do local de 

deposição dos radionuclídeos, e os resíduos são utilizados como material de 

preenchimento da rodovia. Leva-se em conta ainda que os rejeitos são supostos 

estarem diluídos devido aos requisitos de qualidade do material de construção, 

dependendo da profundidade em que estiverem dispostos (ISAM, 1999, AABERG, 

1990, RP 122, 2001). 

A tabela VIII.3.1 define os mecanismos para os cenários escolhidos. 

Tabela VIII.3.1 – Mecanismos de liberação e transporte dos contaminantes 

 Lixiviação – Propriedade 
rural 

(CEN1) 

Intrusão - Propriedade 
rural 

(CEN2) 

Intrusão - 
Construção de 

rodovia 

(CEN3) 

Mecanismo de 
liberação do rejeito 
no aterro 

Lixiviação do rejeito Escavação 
Geração de gás 

Escavação 

Forma de liberação 
do poluente no 
aterro  

Lixiviado Rejeito escavado 
Gás 

Poeira 

Meio de transporte 
do contaminante na 
geosfera 

Soluto no aqüífero – – 

Mecanismos de 
transporte na 
geosfera 

Advecção 
Dispersão 

– – 

Receptores na 
Biosfera 

Poço, Rio, 
Solo, 
Plantas (pasto, frutas, 
vegetais), 
Animais (gado e peixe), 
Atmosfera (poeira), 
Água (irrigação, 
dessentação) 

Atmosfera (poeira), 
Solo, 
Plantas (pasto, frutas, 
vegetais), 
Gado 
Residência 

Atmosfera (poeira) 

 

Mecanismos de 
transporte na 
biosfera 

Água para irrigação e para 
beber 
Interceptação foliar 
Assimilação pelas raízes 
Ingestão de água, pasto e 
solo pelo gado 
Movimento do rio 
Poeira 

Advecção de gás 
Assimilação pelas raízes 
Suspensão 

 

Ressuspensão 

Mecanismos de 
exposição do 
homem 

Ingestão de água, 
alimentos (vegetais, frutas, 
carne e leite) Inalação de 
poeira 
Inalação de radônio 
Irradiação externa 
Ingestão inadvertida de 
solo 

Ingestão de alimentos 
(vegetais, frutas, carne e 
leite)  
Inalação de poeira 
Inalação de radônio 
Irradiação externa 
Ingestão inadvertida de 
solo 

Inalação de poeira 
Irradiação externa 
Ingestão inadvertida 
de solo 
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VIII.4 – Modelos matemáticos 

As doses para os materiais radioativos podem ser calculadas utilizando-se os 

resultados obtidos na simulação de todas as vias de exposição do cenário definido, 

para cada radionuclídeo individualmente. Os valores das exposições são multiplicados 

pelos respectivos fatores de dose via inalação, ingestão e dose externa da tabela 

B.2.1, no Apêndice B, a fim de se obter a dose em Sv/ano.  

Dose = Cálculo da Exposição x FCDing (para ingestão) 
ou 

Dose = Cálculo da Exposição x FCDinal (para inalação) 
ou 

Dose = Cálculo da Exposição x FCDext (dose externa) 

 Na metodologia para avaliação do risco radiológico, emprega-se o fator de 

conversão de dose (FCD) a fim de estimar a dose equivalente comprometida e aplica-

se, então, um fator de risco apropriado. No FCD utilizado, assume-se uma vida média 

de 50 anos após a entrada do material radioativo no corpo humano, e supõe-se a dose 

para um adulto.  

A seguir, são definidas as equações utilizadas para os cenários descritos, para 

se obter a dose equivalente comprometida [Sv/ano]. 

VIII.4.1 - Cenário com lixiviação da fonte – CEN1 (propriedade rural) 

 O cenário supõe que um aterro industrial é construído, há infiltração de água 

pela cobertura e o rejeito é lixiviado, contaminando o aqüífero local. Uma pequena 

propriedade rural, nas proximidades do depósito, faz uso da água contaminada 

através de um poço localizado a jusante do aqüífero.  

A dose devido à inalação [Sv.a-1] é: 

DCEN1inal = Asolo . br . Rpoeira . %ocup . 8766. FCDinal                                (8.1) 

onde:  Asolo é a concentração do radionuclídeo no solo [Bq.g-1] 

  br é a taxa de inalação do homem padrão [m3.h-1] 

  8766 é a quantidade de horas total no ano [h.a-1] 

  Rpoeira é a taxa de ressuspensão [g.m-3] 

  %ocup é o fator de ocupação (40%) [-] (% do tempo no local) 

  FCDinal é o fator de conversão de dose para inalação [Sv.Bq-1], e 
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  Asolo = Cagua . Irrig/(ρsolo . espsolo), onde: 

  Cagua é a concentração do radionuclídeo no aqüífero [Bq m-3]  

  Irrig é a irrigação do solo ocupado no ano [m] 

   ρsolo é a densidade do solo irrigado [g m-3] 

  espsolo é a espessura da camada de solo contaminado [m] 

 A dose devido à exposição externa é expressa como: 

  DCEN1ext = Asolo . 8766 . FCDext . %ocup                                             (8.2) 

onde:  DCEN1ext é a dose devido à exposição externa [Sv.a-1] 

  8766 é a duração da exposição [h.a-1] 

  FCDext é o fator de dose de exposição externa [Sv.h-1.Bq-1.g]. 

 A dose devido à ingestão direta de água do poço é: 

  DCEN1agua = Qagua . Cagua . FCDing                              (8.3) 

onde: Qagua é o consumo anual de água pelo homem padrão [m3.a-1]. 

 A dose devido à ingestão de vegetais, tubérculos e legumes é dada por: 

DCEN1veg = (Qleg . FTleg + Qveg . FTveg). Asolo. fsolo .FCDing . fred . fc      (8.4) 

onde:   fsolo é a fração de água que chega ao solo [-] 

 FT  é fator de transferência solo/planta para vegetais/ /legumes/frutas [-] 

 Qleg e Qveg é a quantidade de vegetais/tubérculos/legumes [g.a-1] e, 

fred  é o  fator de redução na preparação da comida  

fc  é a porcentagem de comida  advinda do terreno contaminado (100%) 

 A dose devido à ingestão de carne é: 

DCEN1carne= Qcarne .{Cagua qagua + Asolo qsolo + Asolo qpasto FTgrama} . FTcarne . FCDing . fred      (8.5) 

onde:  Qcarne é o consumo anual de carne [kg.a-1] 

 qagua é o consumo de água pelo animal [m3.d-1] 

 qsolo é a quantidade de solo ingerida pelo animal [g.d-1] 

 qpasto é a quantidade de pastagem ingerida pelo animal [g.d-1] 
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 FTcarne é o fator de transferência para a carne [d.kg-1] 

FTgrama  é o fator de transferência solo/planta [-] 

A dose devido à ingestão de leite é: 
 

        DCEN1leite = Qleite . {Cagua qagua + Asolo qsolo + Asolo qpasto FTsp} . FTleite . FCDing     (8.6) 

onde: Qleite é o consumo anual de leite [l.a-1] 

FTleite é o fator de transferência para o leite [d.l-1] 

A dose devido à ingestão de peixe é calculada considerando que a 

contaminação venha de um curso d’água (por exemplo, rio) efluente em relação ao 

aqüífero e que não haja diluição: 

 
           DCEN1peixe = Cagua . Qpeixe . FTpeixe . FCDing . fred                                     (8.7) 

FTpeixe é o fator de transferência água/peixe [cm3.kg-1]   
Qpeixe é o consumo anual de peixe [kg.a-1] 

A dose devido à ingestão acidental de particulado é: 

         DCEN1solo = Asolo . Qsolo . FCDing                       (8.8) 

A dose devido à inalação de Rn é feita pelo cálculo de emanação de solo 

contaminado com Ra-226.    

Seja P a taxa de produção do Rn [Bq.g-1.s-1]: 

 P = E . R . λ                                    (8.9) 

onde: λ é a constante de decaimento do Rn-222 [ s-1], E é o fator de emanação 

(adimensional), e os valores para rejeitos de mineração variam de 0,03 a 0,5 (valor 

médio utilizado de 0,25) (RESRAD 6.2.1, 2002), e R é a concentração do Ra-226 

[Bq.g-1]. 

Calculando a taxa de liberação total de radônio [Bq.cm-2.s-1] (IAEA, 1992), vem: 

1 solo solo solo solo
solo

λF = R ρ E λD tanh[ x ]
D

                                        (8.10) 

Rsolo = Asolo para Ra-226 
 Dsolo  é o coeficiente de difusão para o solo, que varia de 1 a 8.10-2 cm2.s-1 

 xsolo é a espessura de solo contaminado [cm] 
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A fim de calcular a concentração externa de radônio (CHENG, 2000), levando 

em consideração o solo contaminado pela irrigação, C1Rn [Bq.m-3],  tem-se: 

4 x
Rn 1

LC1  = F  10    
H u

                                                             (8.11) 

onde:  Lx é o comprimento do sítio contaminado [m] 

 H é a altura na qual a pluma é uniformemente misturada [m] 

 u é a velocidade média do vento [m.s-1] e, 

 104 é o fator de transformação de unidades . 

A dose devido aos filhos do Rn-222 é: 

DCEN1radon = CRn . 8766 . %Rn . K1 . K2 . feq                           (8.12) 

onde K1 é o fator de conversão de dose equivalente efetiva correspondente a uma 

energia absorvida de 1 Joule [Sv/(J.h.m-3)], feq é o fator de equilíbrio (normalmente 

considerado igual a 0,8 em áreas externas e 0,4 para áreas internas) e K2 é a energia 

α-potencial [J/m3] para 1 Bq/m3 de Rn-222 em equilíbrio com seus produtos de 

decaimento, e uma taxa de inalação de 1 m3 h-1. 

  

VIII.4.2 - Cenário de intrusão – CEN2  

Após findar o período de controle institucional, há intrusão, e o depósito é 

acessado, onde todo o rejeito é trazido para a superfície. Supõe-se a instalação de 

pequena propriedade rural com construção de residência no local. A diluição do rejeito 

radioativo com materiais não radioativos (cobertura, barreiras de engenharia, entre 

outros) é assumido para cálculos genéricos, supondo uma atividade específica média 

de todo o material como sendo a atividade total do rejeito / massa total do material. 

   
Seja Am a atividade específica do rejeito (Bq.g-1) que permanece no aterro, 

após a lixiviação no tempo t: 

Am = A0 . e-(λ + γ) t Inf/Ks, onde A0 é a atividade específica inicial no rejeito, e γ a 

taxa de lixiviação anual dada por: 

                               
rr r r

Infγ=
H (θ + ρ Kd )

                                                     (8.13) 

conforme definido no capítulo V.  

Sendo  fp o fator de diluição para o aterro, tem-se: 



 89

DCEN2ext= Am . fp . FCDext . (fb . tcasa + tar),     (8.14) 

onde fb é o fator de blindagem da casa e tcasa são as horas por ano dentro da moradia, 

enquanto tar são as horas por ano ao ar livre.  

 No caso de dose por ingestão, tem-se: 
 
DCEN2veg= Am. fp . FCDing. (Qleg . FTleg + Qveg . FTveg) . fred . fc         (8.15) 

DCEN2solo= Am . fp . FCDing . Qsolo                             (8.16) 

         DCEN2carne= Am . fp . Qcarne . {qsolo + qpasto FTgrama} . FTcarne . FCDing . fred       (8.17) 

         DCEN2leite = Am . fp . Qleite . { qsolo + qpasto FTgrama} . FTleite . FCDing                 (8.18) 

 Para a dose por inalação, tem-se: 

         DCEN2inal = Am . fp. br . 8766 . Rpoeira . %ocup . FCDinal                                    (8.19) 

para o radônio: 

          FCEN2 = Am . fp . ρr . E . (λ . D)1/2 . tanh [(λ / D)1/2 . xsolo]                              (8.20) 

 4 x
out

LC2Rn  = FCEN2 10   
H u

                                                                     (8.21) 

onde: H é a altura onde o Rn-222 é disperso e u a velocidade do vento. 

A dose devido aos filhos do Rn-222 fora da residência é (supondo e uma taxa de 

inalação de 1 m3 h-1): 

  DCEN2radon = C2Rnout . 8766 . %Rn . feq . K1 . K2                               (8.22) 

A  concentração de Rn dentro de casa é: 

4
casa

v

1 SC2Rn  = FCEN2 10  
λ V

                 (8.23) 

onde: λv é a taxa de remoção de ar da casa [s-1], S é a área da fundação e V o volume 

da casa. A dose dentro da residência devido aos filhos do radônio é dada por 

(supondo uma taxa de inalação de 1 m3 h-1): 

           DCEN2Rn = C2Rncasa . K1 . 8766 . (1 - %Rn). feq . K2                 (8.24) 

e a dose total é dada pela soma das doses fora e dentro da residência. 

 Caso não tivesse havido intrusão, mas uma residência fosse construída em 

cima do aterro, o cálculo da densidade de fluxo de Rn para rejeito com cobertura livre 

de contaminantes é: 

           FRn =  Am . exp[- xc . (λ / Dc)1/2 ]                                             (8.25) 
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onde Dc  e xc representam o coeficiente de difusão [cm2.s-1] e a espessura da cobertura  

[cm], respectivamente (TAKEDA et al., 2002).  

VIII.4.3 - Construção de rodovia – CEN3  

Da mesma forma que no cenário anterior, há intrusão,  o depósito é acessado, 

e todo o rejeito é trazido para a superfície. O solo contaminado é utilizado na 

construção de uma rodovia, que atravessa o antigo aterro. Os trabalhadores 

constroem a estrada a uma velocidade média de 20 km ao ano, trabalhando 8 horas 

ao dia, com um mês de 20 dias. Supondo que o material contaminado esteja 

espalhado por um percurso equivalente a 1 km, os trabalhadores irão despender 90 h 

no ano trabalhando com esse material. Os únicos meios de exposição esperados são 

através de inalação de poeira, ingestão acidental de solo e exposição externa. A 

ingestão de solo pode ser feita, por exemplo, durante a ingestão de alimento ou prática 

de fumar nos intervalos do trabalho, ou por contaminação pelas mãos sujas. 

 
DCEN3inal = Am . fp . br . FCDinal . Rpoeira . 90             (8.26) 

DCEN3ing = Am . fp . FCDing . Qtsolo . 90              (8.27) 

onde Qtsolo é a ingestão inadvertida de solo pelo trabalhador [g.h-1] e, 

    DCEN3ext = Am . fp . FCDext . 90                                                  (8.28) 
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CAPÍTULO IX – AVALIAÇÃO DE RISCO 

IX.1 - Introdução 

Os riscos potenciais associados com sítios contaminados necessitam ser 

avaliado quantitativamente, a fim de analisar os impactos da deposição de rejeitos. 

Em geral, o processo de avaliação de risco envolve: (a) simulação dos eventos 

e transporte dos contaminantes no solo e na água subterrânea; (b) avaliação da 

exposição que fornece dados quantitativos sobre a concentração de poluentes aos 

quais o homem está exposto; (c) avaliação da toxicidade, que fornece a relação entre 

a magnitude da exposição e os efeitos adversos através da identificação das relações 

dose-resposta; (d) caracterização do risco, que quantifica a incidência do impacto 

adverso em uma dada população.  

  FONTE   EVENTOS   E
 TRANSPORTE

    EFEITOEXPOSIÇÃO DOSE

 

Figura IX.1 – Processo esquemático de avaliação de risco 

 
Avaliação da toxicidade é extremamente difícil, uma vez que envolve, além de 

um grande número de efeitos adversos, considerações sobre a influência do tempo 

sobre a toxicidade (determinados materiais decaem e tem seu potencial tóxico 

diminuído ao longo do tempo). Além disso, uma dose de determinado material pode 

causar um tipo de efeito quando administrada de uma só vez, enquanto a mesma 

quantidade total administrada em pequenas doses ao longo do tempo pode causar um 

efeito diferente ou até mesmo nenhum efeito.  

De forma geral, dois tipos de modelos são empregados em avaliações de risco 

associado à exposição aos poluentes ambientais: o modelo dose-resposta linear e o 

modelo-efeito ou de limiar. No primeiro caso, o risco ou probabilidade de ocorrência do 

efeito adverso à saúde é assumido ser diretamente e linearmente proporcional à 

exposição (ou dose), ou seja, o risco de câncer é geralmente assumido ser 

linearmente proporcional à exposição. Já o modelo de limiar é usado para identificar 

uma dose segura, ou definir um nível tóxico limiar para um efeito adverso em 

particular. Para os contaminantes cancerígenos, não é possível definir uma dose 

segura ou limiar, uma vez que mesmo pequenas doses podem implicar risco de 

câncer, sendo que as doses maiores não afetam a severidade do efeito, mas 

aumentam o risco do efeito ocorrer. 
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IX.2 - Definição dos fatores de risco 
 (NOAEL, LOAEL, RfD, Slope Factor) 

 
Uma vez que existe uma grande variedade de possíveis efeitos crônicos 

advindos da exposição a contaminantes, uma maneira usual é dividi-los em duas 

categorias: efeitos cancerígenos e não cancerígenos. Essa dicotomia, feita há mais de 

duas décadas, é baseada na idéia que todos os efeitos crônicos possuem um limiar, 

exceto no caso de câncer. Essa concepção persiste até o presente, embora existam 

evidências significantes que indicam que nem todos os cancerígenos atuam da 

mesma forma e alguns provavelmente têm limiar, enquanto que outros não 

cancerígenos parecem não ter limiar (FREEMAN, 1997). 

A maioria das avaliações de toxicidade crônica são baseadas em estudos a 

longo prazo de laboratório com animais, especialmente com ratos, que permitem 

examinar cada contaminante individualmente de forma controlada. Os estudos 

epidemiológicos são também utilizados, mas principalmente de forma qualitativa, como 

uma maneira de confirmar que a associação encontrada em animais entre um agente 

e um efeito também pode ocorrer em seres humanos.  

No caso de estudos para avaliar a toxicidade de poluentes não carcinogênicos, 

os resultados são plotados e somente um único ponto da curva é selecionado. 

Normalmente esse ponto escolhido é o de maior dose na qual nenhum efeito adverso 

foi observado, e é conhecido como NOAEL (no observed adverse effect level). Se os 

efeitos são observáveis em todas as doses do experimento, então é necessário utilizar 

um valor diferente, qual seja, o menor valor, com efeito adverso observável, conhecido 

como LOAEL (lowest observed adverse effect level) (EPA, 1992, NELSON, 1994).  

Para fins de avaliação de toxicidade, a espécie animal que é mais sensível aos 

efeitos de um poluente é a espécie humana. Assim, os valores menores de LOAEL ou 

NOAEL encontrados em experimentos com animais são usados para estimar a 

toxicidade dos contaminantes no homem. 

Contudo, os valores de NOAEL e LOAEL fornecem informações somente sobre 

a dose que causa um efeito particular em um animal estudado, enquanto o objetivo do 

estudo é estimar a toxicidade para os seres humanos. No momento, a maneira padrão 

para se extrapolar esses valores consiste em dividir os valores de NOAEL e LOAEL 

por quantidades chamadas de fatores ou incertezas de segurança, a fim de se 

estabelecer níveis seguros para o homem. Esses níveis não são NOAEL nem LOAEL, 
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mas sim um nível que oferece uma significante margem de segurança para tal. Desta 

forma, em exposições abaixo desses níveis de segurança, não são esperados danos à 

saúde humana. 

Os fatores de incerteza (UF) e de segurança são listados na tabela abaixo. 

Tabela IX.2.1 – Incerteza padrão/fatores de segurança 

 

Decisão Fator 

Extrapolação animal  homem considerando diferenças 

na sensibilidade 

Divide por 10 

Considerar variabilidade na suscetibilidade da população 

em geral para proteger sub-populações mais sensíveis 

(crianças e idosos) 

Divide por 10 

NOAEL derivado de estudos com exposições sub-

crônicas, e não de exposições crônicas a longo prazo 

Divide por 10 

Extrapolação LOAEL  NOAEL  usada somente quando 

houver LOAEL 

Divide por 10 

 

A esses níveis seguros têm sido dadas umas variedades de nomes. 

Originalmente foi denominada dose diária aceitável de ingestão (ADI), mas também 

são conhecidos como dose diária tolerável de ingestão (TDI), nível de risco mínimo 

(MRL) e a dose de referência crônica (RfD). A ADI é um valor usado pela Organização 

Mundial da Saúde, a TDI é usada pelo governo canadense, a MRL pela U.S. Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) e a RfD e RfC pela Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Embora todas essas entidades usem o mesmo 

enfoque para gerar esses níveis seguros, os valores são diferentes. Essas diferenças 

são geralmente devidas aos estudos que são selecionados como críticos para a 

determinação dos LOAELs e NOAELs. 

 Os RfD (dose de referência crônica para ingestão ou inalação) e RfC 

(concentrações de referência) são definidos pela EPA como uma estimativa da 

exposição diária da população que é provável não apresentar risco apreciável de 

efeito deletério durante seu tempo de vida, sendo somente um valor recomendável em 

análise de risco (California Dept. of Toxic Substances Control, 1996). Esses fatores 

são obtidos utilizando o NOAEL apropriado (ou LOAEL se o valor de NOAEL não 

estiver disponível) dividido por todos os UF (fatores de incerteza) aplicáveis. 
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A ATSDR desenvolveu os níveis de risco mínimo (MRL – minimal risk levels), 

adotando uma prática similar ao RfD e RfC. O MRL é uma estimativa de exposição 

diária do ser humano a uma substância perigosa, provável de não apresentar efeitos 

durante um tempo de exposição especificado e para determinado órgão (ATSDR, 

1997). Para obter esses valores é utilizada a metodologia NOAEL, com os fatores de 

incerteza para derivar os níveis para substâncias perigosas. Os valores de MRL são 

baseados em efeitos não cancerígenos, e exposições a níveis superiores ao MRL não 

significam a ocorrência de efeitos adversos à saúde.  

A maior parte desses valores contém certo grau de incerteza, devido à falta de 

informação toxicológica  do grupo de pessoas que podem ser mais sensíveis aos 

efeitos das substâncias perigosas.  

 Uma vez que os contaminantes carcinogênicos não possuem uma dose limiar, 

o enfoque alternativo escolhido é determinar o risco carcinogênico associado a cada 

dose do poluente, e o método usado para estimar os potenciais foi o de considerar um 

caso de câncer por um milhão de indivíduos expostos a um máximo risco aceitável. 

 O valor da toxicidade que define quantitativamente a relação entre dose e 

resposta é calculado baseando-se no fato que o poluente é um provável carcinogênico 

(slope factor ou fator de risco). Esse fator, então, é usado para estimar a probabilidade 

de um indivíduo desenvolver câncer, como resultado de uma exposição a um 

determinado nível de um carcinogênico potencial (risco por unidade de dose). 

 Uma vez que o risco a baixas doses é de difícil mensuração direta em animais 

ou através de estudos epidemiológicos, o desenvolvimento dos fatores de risco 

geralmente passa pela utilização de modelos que extrapolem de doses mais altas 

(administradas em experimentos com animais ou de exposições observadas em 

estudos epidemiológicos), para doses mais baixas em seres humanos. Como a 

extrapolação de animais para seres humanos não possui base científica bem definida, 

há diferenças de várias ordens de grandeza nos valores utilizados pelos órgãos 

ambientais e de saúde. Diversos modelos matemáticos e procedimentos têm sido 

desenvolvidos a fim de extrapolar as respostas dos carcinogênicos a altas doses para 

respostas esperadas a baixas doses (EPA, 1996, EPA, 1992).  

 
 De forma a caracterizar o risco ao homem, as avaliações de exposição e 

toxicidade são combinadas, e esta caracterização é feita de forma diferenciada para 

carcinogênicos e não carcinogênicos.  
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No caso de não carcinogênicos, a exposição calculada (dose) para cada 

poluente perigoso é comparada ao nível de segurança (RfD) para determinação da 

existência de risco à saúde humana. Esse procedimento é usualmente feito através do 

quociente de risco (Hazard Quotient), que é a proporção da dose estimada pelo nível 

de segurança. Se o quociente for maior que a unidade, então, os impactos para 

determinado contaminante são considerados inaceitáveis. 

 No caso de carcinogênicos, um enfoque diferente é utilizado. A dose estimada 

para cada poluente é multiplicada pelo fator potencial do contaminante, a fim de 

calcular o número de cânceres adicionais esperados por 100.000 ou 1.000.000 de 

indivíduos expostos. Em locais onde exista mais de um poluente, a análise de risco é 

feita para cada contaminante perigoso e as doses finais são então somadas. 

Na avaliação de risco associada à deposição de rejeitos com radionuclídeos 

naturais das cadeias do U-238 e Th-232, são considerados os emissores de meia 

vida longa: alfa (U-238, U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-226), beta (Pb-210 e Ra-

228). A fim de se avaliar o risco advindo da contribuição das cadeias completas, são 

utilizados fatores de conversão de dose para as sub-séries, como definido no 

Capítulo V.3. O Rn-222, apesar de possuir meia vida curta, é importante na avaliação 

de dose por inalação, por tratar-se de um gás emissor alfa que tem metais pesados 

como produto de seu decaimento. 

IX.3 – Riscos devido aos contaminantes radioativos 

U, Th, Ra, Pb, Rn 

Dados acumulados em 50 anos pela ICRP mostram que os efeitos da 

radiação no ser humano podem ser classificados em dois tipos de efeitos biológicos: 

• efeitos determinísticos (abaixo do limiar, o efeito não se manifesta); 

• efeitos  estocásticos (sem limiar, toda dose corresponde a um risco). 

 
Os efeitos biológicos da radiação resultam de mudanças na química de células 

individuais.  No caso de exposição de seres humanos em níveis muito altos de 

radiação, como em acidentes, uma grande fração de células é afetada, inviabilizando-

as para sustentação da vida.  Entretanto, há ainda muita incerteza quanto aos efeitos 

da exposição das pessoas a baixas doses de radiação, uma vez que, caso haja 

efeitos, estes são mascarados pela ocorrência natural de doenças, que podem ou não 

ser provocadas pela exposição à radiação. Assim, a radiação ionizante tem 
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demonstrado ser carcinogênica, mutagênica e teratogênica, podendo induzir câncer 

em animais e seres humanos. 

A indução de câncer como resposta tardia tem sido documentada 

exaustivamente em estudos epidemiológicos com os sobreviventes da bomba atômica 

no Japão, com trabalhadores de minas subterrâneas, e com pacientes sujeitos a uma 

variedade de tratamentos com radiação.  Nesse campo, a pesquisa em laboratório 

com animais e estudos com cultura de tecidos tem fornecido dados adicionais e 

importantes nessa área.  

Efeitos mutagênicos da radiação têm sido primariamente demonstrados em 

animais e  nos estudos “in vitro”. Dados limitados de estudos com os sobreviventes da 

Bomba-A indicam que os seres humanos podem  ser mais ou menos sensíveis que os 

animais a mutagenicidade radiogênica (mutações genéticas hereditárias). 

Quanto a estudos de efeitos teratogênicos da radiação, os dados demonstram 

que os fetos são mais sensíveis aos danos provocados pela radiação nos estágios 

iniciais de desenvolvimento. As malformações induzidas por radiação dependem de 

quais células são mais afetadas durante a exposição. 

A EPA classifica todos os radionuclídeos como cancerígenos, baseada nas 

propriedades de emissão de radiação ionizante e nas evidências dadas pelos estudos 

epidemiológicos de câncer radiogênico em seres humanos. Os riscos potenciais ao 

homem são baseados na radiotoxicidade, isto é, nos efeitos adversos causados pela 

radiação ionizante para cada radionuclídeo (uma exceção é o urânio, onde ambas 

radiotoxicidade e toxicidade química são levadas em consideração). Na maior parte 

dos casos, o risco de câncer é mais importante do que os riscos mutagênicos e 

teratogênicos. 

 Os coeficientes de risco são obtidos a partir da modelagem radiológica de 

dados epidemiológicos e cálculos feitos para cada radionuclídeo separadamente, 

baseado em suas propriedades químicas, metabólicas e radioativas, e essa 

metodologia está documentada no Federal Guidance Report No. 13 (FGR-13, 1999). 

Os valores baseiam-se no estado da arte de métodos e modelos que levam em 

consideração a dependência da ingestão de radionuclídeos com a idade, sexo, 

metabolismo, dosimetria, risco radiogênico e causas fatais na estimativa de risco de 

câncer para exposições a baixas doses no meio ambiente (ECKERMAN et al., 1999, 

ICRP 72, 1996, ICRP 66, 1996).  Esses coeficientes são estimados pela probabilidade 

de mortalidade de câncer radiogênico (câncer fatal) ou morbidade (câncer fatal mais o 
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não fatal) por unidade de atividade de um dado radionuclídeo inalado ou ingerido, para 

exposição interna; ou por unidade de concentração integrada no tempo, no ar e no 

solo, para exposição externa. 

A tabela IX.3.1 mostra os valores para os riscos de efeitos estocásticos 

utilizados no ICRP 60 (1990) e pelo UNSCEAR. O risco mundialmente aceito de morte 

de adultos por  câncer induzido pela radiação é de 0,05/Sv, enquanto que o risco de 

aparecimento de sérios efeitos hereditários para a população adulta é de 0,008/Sv.    

Tabela IX.3.1 – Riscos de efeitos estocásticos 

para a população exposta (em 10-2/Sv) 

 

Câncer Fatal Câncer não Fatal Efeitos Hereditários 
Severos 

Total 

5,0 1,0 1,3 7,3 

 
 
As estimativas de câncer radiogênico estão sujeitas a numerosas fontes de 

incerteza, incluindo os modelos dosimétricos e biocinéticos, fatores de risco específico 

para cada órgão, características de mortalidade e sobrevida da população, e a 

extrapolação de dados epidemiológicos para populações expostas a altas doses de 

radiação natural para exposições ambientais com doses muito mais baixas.  

Não se deve esquecer que diversas substâncias a que o ser humano está 

exposto  no dia a dia têm sido identificadas como cancerígenas (arsênico, asbestos, 

toxinas em alimentos, entre outras), além da radiação eletromagnética e a ultravioleta, 

o calor e até mesmo o estresse. É importante também mencionar que há evidências 

experimentais de que baixas doses de radiação podem estimular uma variedade de 

funções celulares, incluindo seus mecanismos de reparo, bem como aprimorar o 

sistema imunológico, fortalecendo os mecanismos de defesa do corpo. Assim é que o 

processo de evolução dos seres vivos  ocorreu, desde o princípio, em um ambiente no 

qual as radiações ionizantes eram parte integrante e interagiam com as moléculas 

precursoras dos sistemas biológicos (HEILBRON et al., 2003). 
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• Urânio (U) 
 

O urânio é um metal radioativo natural, de cor prateada, presente em quase 

todas as rochas e solos, apresentando riscos químicos e radiológicos. Possui três 

isótopos: U-234, U-235 e U-238. A quantidade de U-238 no urânio natural é mais de 

99%, a de U-235 é da ordem de 0,72% e o U-234 representa somente 0,005%. As 

atividades específicas dos urânios 238 e 235 são da mesma ordem de grandeza 

(1,244 104 Bq/g e 8,00 104 Bq/g, respectivamente), mas a do U-234 é 2,309 108 Bq/g, 

fazendo com que sua concentração de atividade na natureza seja da mesma ordem 

que o U-238, enquanto a do U-235 é 140 vezes menor.  

 
A maioria das rochas contém U entre 0,05 e 0,2%, podendo chegar até 1.000 

vezes o nível normalmente encontrado no solo. Pode ser redistribuído no meio 

ambiente, seja por processos naturais ou antropogênicos. A quantidade de U na água 

potável varia de 0,4 a 3,0 µg/l. O conteúdo desse elemento nos alimentos tem sido 

extensivamente estudado, onde o consumo varia de 0,6 a 1,0 µg/dia, enquanto que 

para consumo de água e inalação pode estar na faixa de 0,9 a 1,5 µg/dia e 0,0010 

µg/l, respectivamente.  

 A mobilidade do urânio no solo e seu transporte vertical dependem das 

propriedades do solo tal como potencial de oxi-redução, pH e as características de 

sorção de sedimentos e solos, porosidade e tamanho das partículas do solo.  

 Em ambiente oxidante o urânio existente nas rochas passa da valência 4+ para 

a valência 6+ e torna-se muito solúvel em água e facilmente lixiviável. Quando uma 

solução uranífera depara-se com um ambiente redutor, o urânio retorna à valência 4+ 

e é precipitado. O tório, por não apresentar essa propriedade, permanece sempre na 

valência 4+, com capacidade de mobilização muito menor. A sorção de U na maior 

parte dos solos é tal que ele não se infiltra e não migra com facilidade da superfície 

para o aqüífero, especialmente em solos que contém argila, exceto para urânio 6+. 

 Não existe informação disponível sobre efeitos agudos do U no homem. 

Estudos têm reportado reações inflamatórias na passagem nasal e danos nos rins 

para exposição aguda por inalação. Testes em animais demonstram que esse 

radionuclídeo tem toxicidade baixa à moderada para exposição por inalação, e alta 

para exposição por ingestão. Cerca de 99% do U ingerido pelo homem é excretado e 

1% vai para o sangue. A maior parte desse urânio será removido pelos rins e 

excretado pela urina em poucos dias, e o remanescente será depositado pela corrente 

sanguínea nos ossos, onde permanecerá por vários anos. Os danos químicos e 
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aqueles provocados pela radiação podem levar ao câncer ou a outros problemas de 

saúde. 

 O maior risco devido à ingestão de U é o dano tóxico aos rins, já que além de 

ser radioativo, é também um metal tóxico. Uma vez que esse elemento tende a se 

concentrar em órgãos específicos, aumentam o risco de câncer nos ossos, no fígado e 

no sangue (tais como leucemia). Adicionalmente, a sua inalação aumenta o risco de 

câncer de pulmão (EPA, Uranium). A EPA estabeleceu um nível de contaminação 

máximo de 30 µg/l para U na água potável, e 1,1 Bq/l para U-238 e 234 como padrão 

para proteção de águas subterrâneas (EPA, SUPERFUND). 

 O órgão regulatório canadense permite liberação no meio ambiente de 10 Bq/g 

para sólido, 10 Bq/l para padrões de água potável e 0,05 Bq/m3 para ar para o U-238 e 

U-234 (CANADIAN, 2000). 

 Quanto aos efeitos não carcinogênicos, vários estudos mostraram que 

trabalhadores cronicamente expostos em minas de U apresentaram disfunção dos 

rins, mas a EPA não conseguiu estabelecer um valor de RfC para o urânio. A ATSDR 

estabeleceu um MRL de 1,0 µg/m3 e a Agência Ambiental da Alemanha um nível 

tolerável de 0,07 µg/m3 para inalação. 

Tabela IX.3.2 – Valores para U-238 e 234 

 

MRL (1) Fator de dose 
U solúvel (mSv/g) 

Inalação 
(µg/ m3) 

Ingestão 
(µg/kg d) 

MCL (Bq/l) (2) 

Água 
subterrânea 

MCL (µg/l) (3) 
Água potável

RfD (4) 
(mg/kg ano) 

sais solúveis
Inalação Ingestão 

1,0 1,0 1,1 30 1,095 13 1,23 

 
(1)(ATSDR 1997a), (2)(65 FR 76707, 2003), (3)(60 FR 2854, 1995), (4)(EPA, Air Toxics 

Website)  

• Tório (Th) 
 

 O tório é um metal leve, de coloração branco-prateado, naturalmente 

radioativo, e que no estado metálico se dissolve lentamente em água. O metal puro 

pode permanecer brilhante por meses no meio ambiente, mas se contiver impurezas 

assume coloração preta em contacto com o ar, e quando aquecido o óxido de tório 

emite uma luz branca forte.  
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 O tório natural está presente em quantidades muito pequenas nas rochas, 

solos e biota, sendo que 99% do elemento existe na forma de Th-232. Se inalado, o 

radionuclídeo pode permanecer longos períodos de tempo nos pulmões, dependendo 

da forma química. Se ingerido, é quase todo excretado do corpo humano em poucos 

dias, e o remanescente entrará na corrente sanguínea, ficando depositado no 

esqueleto humano por muitos anos. O principal cuidado é com o fato do Th ser 

radioativo e, conseqüentemente, aumentando o risco de desenvolvimento de câncer. 

Os estudos com trabalhadores têm demonstrado sua associação, quando inalado, ao 

aumento no desenvolvimento de câncer de pulmão e de pâncreas, além de câncer nos 

ossos.  

A maioria dos solos contém quantidade de Th entre 2 a 12 ppm, com uma 

média de 6 ppm (HARMSEN, 1980), sendo que o seu conteúdo no solo pode 

aumentar de acordo com o conteúdo de argila. As concentrações de tório nos 

alimentos são muito baixas, mas vegetais oriundos de áreas de alta radioatividade 

natural no Brasil possuem concentrações maiores (LINSALATA et al., 1987). Esses 

autores estimaram que a ingestão desse radionuclídeo pela população que habita 

esses locais é cerca de 6 à 10 vezes maior que a média. Na Índia, em locais contendo 

monazita com alta radioatividade natural, as concentrações de Th nos habitantes 

foram 100 vezes maior que locais com concentrações normais no solo.  A quantidade 

de Th em águas de superfície varia de 1,24 a 2,9 µg/l, enquanto os valores 

encontrados para águas subterrâneas é de 0,5 – 2,9 µg/l (ASTDR, 1990a).   

Tabela IX.3.3 – Valores para Th-232 

 

MPC (µg/ m3) (a) 

inalação 

MPC (µBq/ l) (a) 

água 

MCL (Bq/l) (α) 

Água potável 

MCL (Bq/l) (β) 

Água potável 

0,2 8,0 0,6 0,3 

 
(a)Maximum Permissible Concentration (equivalente ao MRL), definido pela NRC  

 MPC para Th-228: água – 1,4 µBq/ l;  inalação  -- 0,6 µg/ m3 
 
 No Canadá os níveis de liberação irrestrita são 1 Bq/l para água potável, 10 

Bq/g para sólido e 0,006 Bq/m3  para ar (Th-232) e 5 Bq/l, 10 Bq/g e 0,01 Bq/m3 

respectivamente para Th-230 (CANADIAN, 2000). 
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• Rádio (Ra) 
 

 O rádio é um metal prateado naturalmente radioativo, formado a partir do 

decaimento do urânio (Ra-226) e do tório (Ra-228). Esse radionuclídeo está presente 

em quantidades muito pequenas nas rochas e solos na proporção de uma parte por 

trilhão. Se ingerido, 80% do radionuclídeo são excretados e o restante irá para a 

corrente sanguínea, depositando-se preponderantemente nos ossos (essa afinidade é 

assumida ser relacionada à similaridade do rádio com o cálcio). No caso de inalação, 

esse contaminante irá para os pulmões, permanecendo por meses. Os estudos têm 

demonstrado que o Ra pode causar efeitos adversos à saúde, como anemia, catarata 

e câncer. O maior potencial de exposição para o ser humano é através da ingestão de 

água. 

 Exposição crônica de seres humanos ao rádio, via inalação, tem resultado em 

leucopenia grave, enquanto que a exposição via oral resulta em anemia, necrose da 

mandíbula, abscesso no cérebro e broncopneumonia terminal. Observação com 

pacientes expostos por essas duas vias mostrou aumento de incidência de linfoma, 

câncer nos ossos e no fígado, câncer de mama em mulheres, bem como doenças 

hematológicas (formação do sangue), tais como leucemia onco-hematológica e 

anemia aplástica. 

As concentrações típicas encontradas na atmosfera é de 3 µBq/m3 para o Ra-226 e 6  

µBq/m3 para o Ra-228. A quantidade de rádio na água tem níveis usuais da ordem de 

0,034 a 0,52 Bq/l, com valores da ordem de 0,004 a 0,019 Bq/l para o Ra-226 e 0,011 

a 1,18 Bq/l para o Ra-228. A concentração média apresentada em solos  varia de 

0,003 a 0,14 Bq/g, enquanto nos alimentos a média é de 0,02 Bq/dia para Ra-226. 

Tabela IX.3.4 - Valores para Ra-226/Ra-228 

 
Nível para água 
engarrafada α (a) 

(Bq/ l) 

MCL (Bq/l) (b) 

Água potável 

MCL (Bq/l) (c) 

Água subterrânea 

0,2 0,2 0,2 

 
(a) (21 CFR 165.10, 2003), (b) (EPA, 1986),  (c) (40 CFR 192.12)  

 No Canadá os níveis de liberação irrestrita são 5 Bq/l para água potável, 0,3 

Bq/g para sólido e 0,05 Bq/m3  para ar (Ra-226 em equilíbrio com filhos) e 5 Bq/l, 0,3 

Bq/g e 0,005 Bq/m3 respectivamente para Ra-228 em equilíbrio com Ac-228 

(CANADIAN, 2000). 
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• Chumbo (Pb) 

O chumbo é um metal de cor cinza azulada encontrado na natureza em 

pequenas quantidades nas rochas da crosta terrestre. Não possui odor ou gosto 

particular e pode ser encontrado em todas as partes de nosso ambiente. Não se 

decompõe facilmente, mas seus compostos  podem sofrer mudanças pelo contato 

com o ar, água e luz. Possui baixa mobilidade no solo, a não ser quando em contato 

com águas ácidas. 

A exposição por chumbo se dá, principalmente, pela inalação de particulado 

existente no ar, incluindo fumaça de cigarro, e pela ingestão de alimentos 

contaminados. As crianças podem ser contaminadas pela ingestão de particulado 

lixiviado de objetos pintados com tinta plumbífera ou pela ingestão de particulado 

originário de solo contaminado.  

Chumbo é um elemento muito tóxico, podendo causar danos ao cérebro e ao 

fígado, e problemas gastrintestinais no caso de exposições agudas. No caso de 

exposições crônicas, pode causar problemas no sangue, sistema nervoso central, 

aumento de pressão arterial, diminuição de reflexo, fraqueza nos dedos das mãos, 

problema nos rins e no metabolismo da vitamina D. As crianças são  particularmente 

sensíveis aos efeitos crônicos desse elemento, apresentando problemas cognitivos, 

crescimento reduzido e outros efeitos adversos.  

Exposição a altas doses de chumbo pode ocasionar zoospermia nos homens 

e abortos espontâneos em mulheres. Além disso, o desenvolvimento do feto é 

colocado em risco caso a mulher grávida sofra exposição, ocasionando baixo peso 

nos recém-nascidos e decréscimo da habilidade mental.  O efeito é o mesmo seja o 

Pb inalado ou ingerido. Os estudos em seres humanos são inconclusivos quanto ao 

chumbo ser carcinogênico (EPA, Air Toxics Website). 

Quase todo o chumbo depositado nos pulmões entra na corrente sanguínea 

e move-se para outras partes do corpo. Ao contrário do que ocorre em crianças, 

apenas uma fração muito pequena do que é ingerido e depositado no sistema 

gastrintestinal vai para a corrente sanguínea. Independentemente do modo como 

entra no corpo, a maior parte é depositada e acumulada nos ossos. 

A EPA estabeleceu limites para a concentração de chumbo no ar (média em 

três meses) de no máximo 1,5 µg/m3 e para água potável de 15µg/l. Já o CONAMA 

(CONAMA, 1986) estabelece um valor máximo na água de 30 µg/l para o Brasil. 
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Os efeitos agudos advindos da ingestão de chumbo podem variar desde 

morte por envenenamento em crianças com nível de Pb no sangue acima de 125 

µg/dl, e danos no cérebro e nos rins com níveis de 100 µg/dl em adultos e 80 µg/dl em 

crianças. A exposição crônica ao elemento pode afetar o sangue. Anemia em adultos 

pode aparecer com níveis de 50 a 80 µg/dl e 70 µg/dl para crianças, e no caso dos 

sintomas neurológicos os níveis reportados são de 40 a 60 µg/dl. 

A EPA não estabeleceu níveis de referência RfD nem RfC para chumbo ou 

seus compostos inorgânicos. 

 No Canadá os níveis de liberação irrestrita são 1 Bq/l para água potável, 0,3 

Bq/g para sólido e 0,05 Bq/m3 para Pb-210 em equilíbrio com Bi-210 e Po-210 

(CANADIAN, 2000). 

• Radônio (Rn) 

Nos últimos anos considerável atenção tem sido dada ao radônio, um gás 

nobre inodoro, sem cor e insípido, com três isótopos de ocorrência natural – Rn-219, 

Rn-220 e Rn-222. A maior parte da radioatividade na atmosfera ao nível do mar é 

atribuída ao Rn-220, também conhecido como torônio, por ser um membro da cadeia 

do Th-232, e Rn-222 e seus filhos pertencentes à cadeia do U-238.  

Os isótopos do radônio difundem-se da crosta terrestre para a atmosfera 

produzindo produtos de decaimento de meia vida curta. A concentração de Rn no ar é 

altamente variável, e determinada primordialmente pela concentração de seus 

precursores, Ra-226 e Th-232 no solo. Essas concentrações dependem de um 

número de fatores como cobertura do solo, altitude acima do solo, granulometria, 

porosidade e permeabilidade do solo, temperatura, mistura do solo, condições 

atmosféricas. O Rn-222 é liberado primeiramente das camadas superiores do solo, 

onde 10% vai para a atmosfera. Como o radônio se dissolve facilmente em água, as 

águas subterrâneas de locais com alto teor de rádio no solo e nas rochas podem 

conter altas concentrações de radônio. 

O Rn dá origem a uma série de produtos de decaimento de meia vida curta, 

que decaem emitindo radiação alfa, beta e gama. Os filhos do radônio são metais 

pesados carregados eletricamente, que aderem às partículas de poeira presentes na 

atmosfera. A maior parte da atividade do radônio e produtos fica associada a 

partículas de diâmetro médio de 0,025 µm. A quantidade total de Rn-222 liberado na 

atmosfera é estimado em 9x1019 Bq por ano. Em torno de 65% vem da emanação do 
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solo e o restante de água doce de superfície. Medidas na superfície do solo 

demonstraram um valor médio de 5 – 10 Bq/m3. 

A principal via de exposição ao radônio e seus produtos de decaimento é a 

inalação, quando transmitem uma dose de radiação nas células epiteliais na região 

dos brônquios. A maior contribuição da dose vem dos filhos, os quais estão aderidos a 

particulados que se depositam na superfície do trato respiratório.  

A exposição crônica de seres humanos e animais ao Rn, através da inalação, 

têm resultado em doenças pulmonares crônicas, pneumonia, fibrose do pulmão, 

enquanto que estudos em animais reportam efeitos no sangue e diminuição de peso 

corporal. A ingestão de água contaminada com radônio também pode originar câncer 

de estômago. Os principais órgãos em que se localiza o radônio após a ingestão de 

água contaminada é o estômago e o intestino delgado, sendo que apenas de 1% a 3% 

do radionuclídeo ingerido  permanece no intestino grosso. 

Uma vez que o Rn entra na corrente sangüínea, ele é distribuído de acordo 

com seu fluxo e solubilidade relativa nos órgãos. O radônio dissolvido no sangue que 

entra no pulmão atinge o equilíbrio com o ar, e é removido do organismo por exalação 

(90% ou mais da dose absorvida é eliminada por exalação  em menos de uma hora).  

Até o momento a Agência de Proteção Ambiental americana não estabeleceu 

valores de RfC e RfD para esse radionuclídeo. A EPA recomenda uma concentração 

máxima de radônio no ar de 0,15 Bq/l que corresponde a um risco de desenvolver 

câncer de pulmão de 1% a 5%, dependendo se o indivíduo é fumante ou não,  e a 

NCRP um valor de 0,3 Bq/l. 

A tabela abaixo apresenta o risco de câncer de pulmão para uma exposição 

de 1 Bq/m3 de radônio no ar durante toda vida (0,027 pCi/l) para homens, mulheres, 

fumantes e não fumantes. 

Tabela IX.3.5 - Risco de câncer para exposição de Rn-222 
 

 fumantes não fumantes 

Homens 3,1x10-4 0,59x10-4 

Mulheres 2,0x10-4 0,40x10-4 

População 1,6x10-4 
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 As recomendações internacionais para exposição ao radônio são dadas na 

tabela IX.3.6 abaixo (ATSDR, 1990). 

Tabela IX.3.6 - Valores regulatórios máximos para Rn-222 

 

Organismo Local Ar 

Comunidade Européia público 200 Bq/m3 

Comunidade Européia trabalhador 500 Bq/m3 

EPA Dentro de casa 148 Bq/m3 

NRC Áreas livres 1,1x10-4 Bq/cm3 

 
 A inalação d Rn-222 ou Rn-220 leva a que seus produtos de decaimento de 

meia vida curta e sua respectiva cadeia radioativa sejam retidos nos pulmões. As 

partículas α que são então emitidas são absorvidas pelos tecidos locais e essa energia 

emitida (e absorvida) determina a dose equivalente nesse órgão. É definido como PAE 

(do inglês potential alpha energy) a energia alfa total emitida durante todo o 

decaimento (U-238  Pb-210 e Th-232  Pb-208). 

 Diferentes quantidades são utilizadas para designar a exposição do ser 

humano aos filhos do radônio/torônio, e a tabela A.5 fornece um resumo delas, no 

apêndice A. 

 A unidade de working level (WL) é uma medida da quantidade de radiação  alfa 

emitida pelos produtos de decaimento do radônio de meia-vida curta (Po-218, Po-214 

e Pb-214) e representa a relação entre a energia alfa potencial e o volume de ar 

resultante da presença do radônio (Rn-222) ou torônio (Rn-220) no ar equivalente a 

1,3x105 MeV/l. No sistema internacional 1 WL equivale a 2,08x10-5 J/m3. 

 Valores típicos de concentração na mineração não são normalmente medidos, 

mas como existem valores na literatura de working level, pode-se calcular a 

concentração de radônio nas minas subterrâneas. Para converter as unidades de 

concentração do Rn (Ci ou Bq) para concentração de energia alfa potencial (WL ou 

J/m3), deve ser conhecido o equilíbrio entre o gás radônio e seus filhos oriundos do 

decaimento.  
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 Quando o Rn está em equilíbrio com seus produtos de decaimento, isto é, 

quando cada um dos filhos de meia-vida curta possui a mesma concentração no ar 

que o Rn-222, então 1 WL equivale a 3.700 Bq/m3 (3,7 Bq/l de ar). Contudo, quando 

existem processos de remoção de radionuclídeos, além de decaimento radioativo, 

como por exemplo, ventilação, a concentração desses filhos será menor que na 

situação de equilíbrio. Em tais casos um Fator de Equilíbrio (F) é aplicado. Por 

exemplo,  assumindo um fator de equilíbrio de 0,5, então 3.700 Bq/m3 corresponde a 

0,5 WL. Na tabela IX.3.7, foi assumido um fator de equilíbrio igual a 0,2. Nesse caso, 1 

Bq/m3 equivale a 5,4 10-5 WL.  

 
Tabela IX.3.7 - Concentrações de radônio em minas no mundo 

 

Mina País Concentração média de 
energia α  potencial 

(WL) 

Concentração Rn 
(Bq/m3) 

Urânio França 
EUA 
Itália 

0,11 – 0,18 
0,51 – 0,71 

<1 

2.035 – 3.330 
9.435 – 13.135 

< 18.500 

 
Metais 
 
 
 
 
 

Finlândia 
Itália 
Noruega 
Polônia 
Reino Unido 
EUA 
África do Sul 

0,2 – 0,4 
0,01 – 0,6 

0,05 – 0,07 
0,1 – 4 
0,01 

0,12 – 0,31 
0,01 – 0,1 

3.700 – 7.400 
185 – 11.100 
925 – 1.295 

1.850 – 74.000 
185 

2.220 –  5.550 
< 200 – 1.200 

 
 

IX.4 - Equações para o cálculo do risco anual  

 O propósito da avaliação de toxicidade é evidenciar, em relação ao potencial 

de um determinado contaminante, os efeitos adversos que pode causar em indivíduos 

expostos, através de estimativas da relação entre a exposição ao poluente e o 

aumento da probabilidade e/ou severidade de efeitos adversos. 

 
 A avaliação dose-resposta é o processo de estimar quantitativamente a 

informação de toxicidade e caracterizar a relação entre a dose e o contaminante 

recebido e a incidência de efeitos adversos à saúde na população exposta. Dessas 

relações, derivam os valores de toxicidade (doses de referência e fatores de risco), 

que são utilizados na caracterização do risco.  No caso de poluentes cancerígenos, 

multiplica-se a dose obtida pelo fator específico para cada cancerígeno e pelo risco 

associado. 
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 Os riscos para os materiais radioativos podem ser calculados utilizando-se os 

resultados obtidos na simulação de todas as vias de exposição do cenário definido, 

para cada radionuclídeo individualmente. Os valores, dados em Sv/ano, são 

multiplicados pelo fator de conversão dose/risco igual a 0,05/Sv, podendo ser adotado 

um risco de 5 10-5 para uma dose de 1 mSv ano-1 acima da dose de radiação de fundo, 

valor esse na faixa de 10-4 a 10-6 que é utilizado pela EPA (40 CFR 191) ou risco de 5 

10-6 para uma dose de 0,1 mSv ano-1 (valor comumente adotado por órgãos 

regulatórios da Europa).  

  No caso dos cenários definidos no capítulo anterior, pode-se calcular o risco de 

diferentes formas. Por exemplo, para a cadeia radioativa do U e as respectivas vias de 

exposição, tem-se: 

CEN1: 

  Riscoinal-U = 0,05 x [DCEN1inal + DCEN1radon ]   (9.1) 

Riscoing-U = 0,05 x [DCEN1agua + DCEN1veg + DCEN1carne +  

DCEN1leite +DCEN1peixe + DCEN1solo]                                    (9.2) 

  Riscoext-U = 0,05 x DCEN1ext        (9.3) 

ou total para cada radionuclídeo: 

  RiscoU238 = Riscoinal-U238 + Riscoing-U238 + Riscoext-U238          (9.4) 

 

ou mesmo devido a cada caminho, para se analisar qual deles oferece maior risco ao 

homem: 

   Riscoagua-U238 = 0,05 x DCEN1agua                    (9.5) 

Dessa forma, pode-se fazer diferentes estudos de risco, tais como definir qual 

via de exposição é mais crítica ao ser humano, ou qual radionuclídeo tem maior 

contribuição na dose final e conseqüentemente ao risco que o ser humano está 

exposto. Tanto as doses finais quanto os riscos obtidos podem ser somados  a fim de 

se determinar a dose ou risco total advindo da deposição dos poluentes em um aterro 

industrial. 
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• Cálculo do HQ 
 
 Para os riscos associados a poluentes não cancerígenos, deve-se calcular o 

quociente de risco HQ (Hazard Quotient), utilizando o produto do resultado da dose 

anual no indivíduo pelo peso do homem de referência (70 kg), dividido pelo respectivo 

RfD, pela atividade específica do radionuclídeo (AE) e pelo fator de conversão de dose 

(FCDing): 

HQ = Cálculo da Dose / (70 x RfD x AE x FCDing)                            (9.6) 

 Dos elementos usados na presente modelagem, o único para o qual existe uma 

dose de referência de ingestão é o urânio, conforme tabela a seguir. Assim, o HQ 

pode ser calculado somente para esse radioisótopo, para efeito adverso nos rins. 

 
Tabela IX.4.1 - Dose de referência para U 

Contaminante Ingestão (RfD) 
(g/kg ano) 

Efeito adverso 

U 1,095E-3 Nefrotoxicidade 

 
 É possível calcular o quociente de risco para os diferentes caminhos de 

ingestão para U-238 e U-234, bem como obter um HQ para o cenário como um todo. 

Por exemplo, seja HQ total para o cenário CEN1: 

DoseU238 = (DCEN1agua + DCEN1veg + DCEN1carne + DCEN1leite +  

DCEN1peixe + DCEN1solo)U238  [Sv.a-1]                                        (9.7) 

U238
U238

U238

DoseHQ =
70.RfD.AE .FCDing

                   (9.8) 

e o mesmo é feito para o U-234.  

  Assim, os dois quocientes devem ser adicionados, a fim de se ter o HQ para o 

elemento urânio, e verificar se é menor que a unidade. 

HQU = HQU238 + HQU234                                     (9.9) 
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CAPÍTULO X – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

X.1 - Introdução 

O presente estudo visa desenvolver uma abordagem de avaliação de impacto 

ambiental para a disposição de resíduos com presença de radionuclídeos naturais e 

outros contaminantes, e testar diferentes concepções e modelos que possam ser 

usados para definir critérios quantitativos de aceitação para sua deposição em aterros 

industriais. Os resultados obtidos de sua aplicação poderão ser empregados como 

metodologia para derivação de valores de atividade para sistemas de deposição reais 

através da estimativa do impacto ambiental a longo prazo.  

Assim, foi desenvolvido um programa computacional em linguagem simbólica 

utilizando o software MATHEMATICA 5.1 (WOLFRAM, 2004) que permite o cálculo, 

de forma modular, do balanço hídrico e taxa de infiltração vertical de água no aterro, 

evolução do termo fonte na região de deposição, utilizando degradação do 

contaminante com a posição ou decaimento de radionuclídeos em cadeia.  

A vadosa é modelada supondo infiltração vertical constante de água em todo o 

meio, e a modelagem para o transporte de soluto unidimensional transiente é feita 

através do emprego da técnica da transformada integral generalizada.  No caso de 

decaimento radioativo, a condição de contorno na área de contacto entre o aterro e o 

meio não saturado pode ser de primeiro ou terceiro tipo, onde a concentração do 

poluente é dada pelas equações de Bateman, e o modelo aplicado permite que haja 

contaminação inicial do meio. Os resultados foram comparados com aqueles obtidos 

por modelos puramente numéricos.  

O meio saturado é modelado em uma dimensão (dispersão horizontal), 

também com solução via GITT, fornecendo a concentração de poluentes na água 

subterrânea. O programa foi verificado com os resultados obtidos através de soluções 

analíticas e numéricas, reproduzindo adequadamente os valores. A partir das 

concentrações calculadas na região de deposição e no aqüífero, pode-se calcular a 

dose e seu risco associado, definir as doses máximas para cada via de exposição e 

seu tempo de ocorrência para três cenários distintos, assim como a quantidade 

máxima permitida para a deposição de cada radionuclídeo, levando em conta as 

características do aterro e da geosfera. 
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A lógica empregada para a elaboração da metodologia integrada é construída 

a partir de diferentes compartimentos acoplados, cujos modelos foram escolhidos 

dentre os usualmente utilizados pela comunidade científica internacional, que 

ofereçam solução analítica ou semi-analítica quando possível. Os resultados finais 

obtidos são, então, comparados com os valores de dose ou de risco aceitos no país 

ou internacionalmente, a fim de se definir se a prática de disposição dos resíduos não 

apresenta riscos para as gerações futuras. 

Reconhecendo-se que as doses de radiação são indicadores do impacto que 

podem advir da exposição a radionuclídeos, neste trabalho foi utilizada, como medida 

primária do impacto potencial da deposição dos rejeitos TENORM, a dose efetiva 

individual anual para um indivíduo do grupo crítico (hipotético). O conjunto de valores 

de concentração máxima permitida corresponde a uma exposição definida 1 mSv/ano, 

sendo assumida probabilidade unitária para todos os cenários da avaliação. O risco é 

obtido multiplicando-se a dose pelo fator de conversão dose/risco igual a 0,05/Sv, com 

um risco máximo anual de 5 10-5. 

Uma vez que a análise do sistema de deposição é fortemente influenciada pela 

escolha dos cenários e modelos conceituais associados, considerou-se a geosfera 

(zona saturada e não saturada) e a biosfera invariantes com o tempo. Ressalta-se que 

em modelagens para longos prazos, os cenários representam inevitavelmente 

situações estilizadas devido ao caráter imprevisível da evolução do sistema de 

deposição e do comportamento humano. Desta forma, os cenários escolhidos 

procuraram abranger uma faixa suficientemente grande de possíveis eventos, vias de 

exposição e parâmetros com o propósito de se proceder a uma modelagem 

abrangente. 

Três cenários são utilizados na análise  do sistema de deposição: um 

ocasionado pela lixiviação do termo fonte e dois com a suposição de intrusão. No 

primeiro caso, uma pequena propriedade rural localiza-se a jusante da instalação, o 

contaminante é lixiviado do termo fonte e transportado pela geosfera, contaminando o 

aqüífero. Nesse caso, é feita a hipótese que um poço é perfurado a uma determinada 

distância do aterro e sua água é utilizada para consumo direto, irrigação e 

dessentação do gado. Este caso, denominado de cenário evolutivo normal ou caso 

referência, é usualmente utilizado como exemplo para fins de avaliação de segurança 

de um aterro industrial para rejeitos mínero-industriais contendo radionuclídeos 

naturais associados. Nos dois outros casos, supõe-se que a camada de rejeitos é 

acessada e os resíduos são levados para a superfície, onde: (i) uma residência é 
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construída sobre esse material, e 50% do consumo diário de produtos de alimentação 

são oriundos do local; e (ii) uma rodovia cruza o local do aterro e utiliza parte do 

material contaminado para a construção desse trecho. 

Adicionalmente, a fim de dar confiabilidade na escolha dos modelos, julgou-se 

importante validar, quando possível, os resultados obtidos neste trabalho com 

situações reais. Com este propósito, os valores obtidos no modelo de infiltração foram 

comparados a experimentos com lisímetros e a taxa de lixiviação com contaminações 

de solos nos EUA. Em todos os casos, os valores calculados foram consistentes com 

os valores medidos.  

Na avaliação de segurança de instalações próximas à superfície para 

deposição de resíduos, é usual a utilização de uma faixa de período de tempo para os 

cálculos. Atualmente, há um certo consenso internacional em se considerar um limite 

de tempo de 10.000 anos, pois predições futuras de mudanças climáticas indicam que 

uma glaciação moderada pode ocorrer no período de 25.000 anos e uma mais 

drástica dentro de 55.000 anos (VOLCKAERT et al., 2000).   

X.2 – Validações e Verificações 

Uma vez que a taxa de lixiviação dos rejeitos dispostos no aterro depende 

diretamente da quantidade de água infiltrada que chega à região de deposição, é 

preciso uma avaliação dessa infiltração. Como regra, o balanço hídrico é feito 

mensalmente. Para cada mês, a infiltração na primeira camada é assumida ser igual à 

precipitação menos a evapotranspiração, dado pela equação 5.1, supondo-se que não 

há aporte de água no solo advinda de neve nem de irrigação: 

 0BH = P - ET  

A evapotranspiração é calculada a partir do método de Penman-Monteith da FAO 

(equações 5.2 à 5.11), com dados meteorológicos do local. Para verificação do 

modelo, utilizou-se os dados para o Laboratório de Poços de Caldas/COLAB/CNEN. 

De acordo com o método, a infiltração potencial para as camadas seguintes do 

aterro é estimada pela combinação da equação de infiltração (equação 5.17) e pela 

menor condutividade hidráulica saturada Ks, considerando que a água excedente 

deixa o sistema através de drenagem lateral. 
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No caso do cálculo da infiltração, adotou-se a solução analítica de RAATS 

(1974) supondo fluxo estacionário. A infiltração total anual [cm ano-1] que atinge a 

camada de rejeitos é calculada a partir da soma das infiltrações mensais.  

Conforme definido no Capítulo V, o método mais direto para medida do 

balanço hídrico é pelo emprego de lisímetros, onde se controla precipitação, 

escoamento, infiltração, armazenamento e percolação profunda, permitindo 

estabelecer a evapotranspiração. Para verificar o modelo adotado neste trabalho na 

previsão da infiltração de água, utilizou-se os dados experimentais da estação de 

lisimetria no Laboratório de Poços de Caldas da CNEN – COLAB (figura X.1), onde a 

parte central é destinada à coleta das águas de percolação.  

 

Figura X.1 - Estação de lisímetros 

Os lisímetros foram confeccionados com tubos de concreto com parede de 0,1 

m de espessura e diâmetro interno de 0,80 m por 2 m de profundidade, onde a base 

inferior foi vedada. Foi feito um furo na parte inferior do tubo onde foi fixada uma 

mangueira (diâmetro interno de 1 cm) para drenagem da água, conectadas a galões 

de 25 l, para coleta do percolado. Os lisímetros foram preenchidos com fosfogesso de 

origens diferentes (TADDEI et al., 2002, SILVA et al, 2001, CIPRIANI et al, 2000) e o 

volume entre eles foi preenchido com solo local e a cobertura feita com grama. Para 

cada lisímetro mediu-se a precipitação (através de pluviômetro colocado próximo ao 

lisímetro) e a água percolada mensalmente. No entanto, no período de menor índice 

pluviométrico, as coletas foram feitas em períodos superiores a um mês e o valor 
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medido foi dividido pelo número de meses (maio a junho para B1 e maio a agosto para 

B2). 

Para fins de modelagem, utilizou-se os dados operacionais dos lisímetros B1 e 

B2 durante o período de janeiro a dezembro/2000 (tabela X.1), juntamente com os 

dados das tabelas B.1.1 e B.1.5 (Apêndice B), com dados meteorológicos fornecidos 

pelo Departamento de Aviação Civil - DAC . O local está a uma altitude de 1307 m 

acima do nível do mar, na latitude: 21 S 53' 50", e os dados abaixo foram medidos 

pela COLAB (TADDEI et al., 2002). 

 B1  ρ = 1,29 g cm-3; massa = 1250,00 kg; Ks = 6,58 10-7  m s-1;  

 B2  ρ = 1,15 g cm-3; massa = 1110,00 kg; Ks = 2,75 10-6  m s-1; 

Tabela X.1 - Medidas de infiltração dos lisímetros 

Volume de água (mm) 

Lisímetro B1 Lisímetro B2 

 

Período 

Chuva Percolado Chuva Percolado 

Jan/2000 582,10 194,74 593,3 123,09 

Fev/2000 415,79 207,04 415,79 389,45 

Mar/2000 191,38 98,44 200,53 95,69 

Abr/2000 69,03 14,18 73,81 16,71 

Maio/2000 36,65 4,71 90,38 8,16 

Junho/2000 36,65 4,71 90,38 8,16 

Julho/2000 39,67 5,69 90,38 8,16 

Ago/2000 99,47 39,79 90,38 8,16 

Set/2000 207,5 117,32 67,84 4,0 

Out/2000 118,77 22,08 104,64 19,9 

Nov/2000 253,25 108,76 181,63 88,93 

Dez/2000 340,19 211,97 339,6 151,59 

Total 2390,45 1029,43 2338,66 922,00 
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 O cálculo da infiltração, calculado pelo modelo descrito anteriormente, é 

comparado na tabela a seguir com os valores medidos. 

Tabela X.2 - Resultados dos lisímetros 

Infiltração anual (cm) Lisímetro Precipitação 

(cm) 
Medida Calculada 

Erro (%) 

B1 239,05 102,93 103,26 0,31 

B2 233,87 92,2 98,08 6,37 

 

É possível observar pelos resultados da tabela X.2 que o modelo adotado para 

o cálculo da infiltração apresentou valores próximos do medido, validando sua 

utilização quando não for possível realizar medidas de infiltração locais. 

Quanto ao modelo de lixiviação de primeira ordem (resíduos sem qualquer 

forma de tratamento), devido à dificuldade de fazer uma avaliação utilizando dados 

reais para as cadeias do U-238 e Th-232, o modelo foi comparado com taxas de 

lixiviação obtidas para diferentes solos contaminados com outros radionuclídeos.  

No trabalho de BAES (1983), a lixiviação é obtida através de análise de 

regressão exponencial, utilizando a concentração inicial do poluente e a concentração 

medida no solo após um ano. Os valores para a infiltração anual foram determinados 

pelo autor e os dados para cada tipo de solo são valores médios de literatura, onde se 

considerou valores médios para Kd, medidos em solos com pH entre 4,5 e 9.  

As taxas de lixiviação obtidas neste trabalho (equação 5.13) encontram-se 

dentro da mesma ordem de grandeza das experimentais, com valores superiores aos 

medidos. Assim, o modelo de lixiviação adotado para o termo fonte pode ser 

considerado conservativo no que diz respeito à avaliação de segurança de um aterro 

contendo material radioativo. 
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Tabela X.3 - Comparação de Taxas de Lixiviação 

Lixiviação (ano-1) El. Altura  
(cm) 

ρ 

(g cm-3) 

θ Inf.  anual 
(cm) 

Kd  
(cm3 g-1) Medida Modelo 

Po 10 1,50 0,15 42 540 0,0047 0,0052 

Sr 15 1,30 0,29 < 70 110 0,018 < 0,033 

Sr 20 1,50 0,15 < 46 27 0,039 < 0,057 

Tc 15 1,33 0,24 64 1,2 1,3 2,32 

A simulação da migração de materiais radioativos vem sendo estudada na 

CNEN, especialmente em projetos de pesquisa de parceria com a COPPE/UFRJ, com 

diferentes modelagens para a simulação da migração de radionuclídeos no solo que 

podem atingir os aqüíferos. Nesse escopo, este trabalho usa como base essa 

estrutura de solução implementada, tendo como objetivo estender a solução de 

problemas da zona saturada para a não saturada considerando decaimento em 

cadeia, através da técnica da transformada integral generalizada como método de 

solução. 

Processos de fluxo no meio não saturado são geralmente complicados e 

difíceis de descrever quantitativamente, uma vez que há mudança no estado e 

conteúdo de água no solo durante o fluxo. A força motriz em um solo saturado é o 

gradiente de um potencial de pressão positiva, sedo que, na vadosa, a água está 

sujeita a sucção, que é equivalente a um potencial de pressão negativa. Talvez a 

diferença mais importante entre fluxo na zona saturada e na não saturada seja a 

condutividade hidráulica. Quando o solo está saturado, todos os poros são 

preenchidos com água e a condutividade é máxima. Quando o solo não está saturado, 

parte dos poros é preenchida com ar, o que fisicamente obstrui o movimento da água 

e a condutividade decresce. Assim, a transição entre a zona saturada e uma não 

saturada geralmente implica em uma queda brusca da condutividade hidráulica por 

várias ordens de magnitude. 

Uma vez que a condição de contorno utilizada na interface do depósito de 

rejeitos e a geosfera pode assumir diferentes funções, esta usualmente será não 

homogênea devido à presença de uma função especificada de acordo com o 

problema. A alternativa escolhida foi a prévia homogeneização das condições de 

contorno por meio de uma função filtro que cumpra as mesmas condições de contorno 
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que o problema original, de forma a acelerar a convergência nas séries que 

representam a concentração. 

Inicialmente, a fim de verificar os resultados obtidos utilizando GITT na 

solução, foram usados dois exemplos simples da literatura (LIU et al., 2000) e 

comparados com a solução analítica desenvolvida para meio poroso homogêneo, com 

condição de contorno de terceiro tipo em x = 0 e de segundo tipo em x = L. O primeiro 

deles considera injeção constante de contaminante no meio, sem decaimento, e o 

segundo caso leva em consideração decaimento ou degradação do poluente. 

No caso de injeção constante, foi considerado que não havia contaminação 

inicial e os dados para o meio foram: L = 30 cm (comprimento do meio), R = 4,25, v = 

10 cm/dia, e o coeficiente de dispersão D = 4 cm2/dia. Os resultados foram 

comparados com a solução dada por VAN GENUCHTEN e ALVES (1982), 

reproduzindo as curvas como mostrado na figura X.2. 
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Figura X.2 - Concentração sem decaimento do poluente  

A seguir é mostrado o mesmo caso, porém considerando que a injeção agora é 

variável com o tempo, ou seja,  f(t) = Ca + Cb e-t, onde Ca = 0,4 e Cb = 0,6, com a 

função de decaimento dada por W(C,x,t) = (- 0,01 C(x,t) + 0,01) [l/d] (equação 7.1). Os 

resultados apresentados na figura X.3 são comparados com VAN GENUCHTEN e 

ALVES (1982). 
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Figura X.3 - Concentração com decaimento do poluente 

Na área de processamento mineral com radionuclídeos naturais associados, é 

importante que seja levado em consideração o decaimento de cadeias radioativas 

completas ou parciais, uma vez que a avaliação de risco pode ficar comprometida 

caso isso seja desprezado. Como forma de utilização da presente metodologia para 

simular um caso real, foi modelada a deposição de fosfogesso (resíduo da produção 

de ácido fosfórico) com uma concentração típica do Nordeste do Brasil (Itataia, Ceará) 

de 17 Bq/g para o Ra-226 e sem presença inicial de Pb-210 em um aterro. 

Considerou-se que a base do aterro está em contacto com o aqüífero, e foi feita a 

formulação de GITT considerando condição de contorno de primeiro tipo em x = 0. Os 

dados para o sistema de deposição são:  

 taxa de infiltração anual = 2 m;    

 αL = 10 m;    v = 100 m ano-1 

 aterro e aqüífero compostos de solo argiloso  

      (Kd (Ra-226) = 9.000 cm3 g-1 e Kd (Pb-210) = 540 cm3 g-1),  

 altura do aterro de 5 m,  

 θ = 0,3 e ρ = 1,5 g cm-3 (iguais para a camada de deposição do rejeito e aqüífero). 
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Inicialmente, é mostrado, na figura X.4, o comportamento dos radionuclídeos 

na zona de deposição do rejeito, ficando evidente que após 100 anos o chumbo entra 

em equilíbrio com o rádio (supõe-se ausência de exalação de Rn-222 do local). 
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Figura X.4 - Crescimento do Pb-210 a partir do Ra-226 no aterro 
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Figura X.5 - Concentração que deixa a zona de deposição 
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Na figura X.5, pode-se observar que as quantidades de cada radionuclídeo que 

são removidas e entram na zona saturada são alteradas devido à influência do fator de 

retardamento, que é muito maior para o Ra-226.  

As figuras X.6 e X.7 apresentam os resultados de concentração dos 

radionuclídeos no aqüífero para uma distância de 10 m do aterro, obtidos com o uso 

da técnica da transformada integral generalizada (-●-), e comparados com a solução 

numérica disponível no software MATHEMATICA, utilizando a função NDSolve (-○-), 

para diferentes tempos de simulação. A figura X.6 mostra o movimento da “frente de 

onda” do contaminante no aqüífero, com a localização definida para um poço a 10 m 

do final do aterro. A concentração máxima é atingida para 1.600 anos no caso do Ra-

226, enquanto que, a 1 m do aterro, a máxima concentração do poluente é atingida em 

100 anos.  
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Figura X.6 - Concentração de Ra-226 a 10 m de distância do aterro 
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Figura X.7 - Crescimento e Concentração de Pb-210 no aqüífero  

a 10 m de distância do aterro 

Pelos resultados apresentados na figura X.7, é possível ver a dispersão do Pb-

210 na zona saturada, resultante do decaimento do Ra-226 depositado no aterro, e a 

dose devido ao chumbo radioativo no aqüífero não é desprezível (figura X.8). 
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Figura X.8 - Dose devido à deposição de fosfogesso 
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Uma vez que no Brasil não se adota limites para concentração de 

radionuclídeos na água subterrânea, é usual se fazer a avaliação de risco baseada no 

cálculo da dose ao público. Assim, foi modelada a sub-série do Ra-226 (pg. 58), e a 

dose apresentada na figura X.8 demonstra claramente que mesmo não havendo 

presença de chumbo radioativo inicialmente da região de deposição, para um tempo 

de duzentos anos os dois radionuclídeos entram em equilíbrio, demonstrando a 

necessidade de se modelar o problema utilizando cadeia radioativa. Outra opção pode 

ser calcular a dose somente supondo que exista Ra-226 e usar um fator de dose que 

leve em conta também a sub-série do Pb-210 (2,17 10-6 Sv Bq-1). Abaixo é mostrada a 

dose supondo equilíbrio secular para o Ra-226 em equíbrio secular com seus 

descendentes (Ra-226+D), e a dose obtida modelando os dois radionuclídeos com 

decaimento em cadeia (Ra-226 + Pb-210). 
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Figura X.9 - Dose devido a deposição de fosfogesso 

Uma das possíveis aplicações da técnica da transformada integral generalizada 

é a modelagem da dispersão de contaminantes em meio não saturado. Modelos de 

transporte de solutos são muito úteis, porque representam a relação entre o uso da 

terra e solo com os níveis de contaminação da água subterrânea, que, muitas vezes, 

pode não ser imediatamente percebida através das medidas de campo devido ao 

grande tempo necessário para o transporte do poluente. Assim, os modelos de 

transporte de contaminantes fornece um meio de se predizer os impactos futuros.  
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Esse transporte na zona não saturada é afetado por uma série de fatores, tais 

como propriedades físicas e químicas do solo, taxa de retirada de água e soluto pelas 

plantas, e as taxas de aplicação de água e soluto. Como forma de verificar a utilização 

da GITT na solução da equação de transporte com coeficientes variáveis, considerou-

se o caso de migração de um poluente químico, no caso um pesticida, em solo poroso 

não homogêneo, cuja degradação do contaminante é afetada pelos processos de taxa 

microbial, que variam exponencialmente com a temperatura do solo. Uma vez que a 

temperatura diminui com a profundidade do solo, a densidade da população microbial 

pode variar de tres a quatro ordens de magnitude entre a camada da superfície e a 

zona residual (JURY, 1987). Assim, o modelo deve levar em consideração mobilidade, 

decaimento bioquímico e declínio da população microbial com a profundidade do meio 

(η(z)), definido como decaimento biológico, a fim de fornecer resultados mais próximos 

da realidade. A equação de transporte é dada pela equações 7.17 e 7.18, com as 

seguintes condições de contorno e inicial: 

0 0 0
C(0,t)v C(0,t) - D = v C (t)

z
∂

∂
,         

C(L,t) = 0
z

∂
∂

            e          C(z,0) = Ci 

onde se utilizou como filtro f(t) = C0(t).  

Os dados para o problema são:  

 R = 4,25;   L = 40 cm;   D = 10 cm2/d;    δ = 15 cm;     

 Ci = 0,25 g cm-3;    C0 = 1,0 g cm-3 

 χ = 0,5 cm;    ν0 = 5 cm d-1;    νt = 4 cm d-1 

Os resultados obtidos com a técnica da transformada integral generalizada 

(utilizando 30 termos) foram comparados com os obtidos por Todd Skags 

(PONTEDEIRO et al, 2005) usando diferenças finitas. Os valores das duas simulações 

encontram-se na tabela X.4, para diferentes posições e tempos de simulação, 

apresentando boa concordância até a terceira casa decimal. 
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Tabela X.4 - Valores da variação de C/C0 de pesticida em  

meio não saturado para diferentes tempos de simulação 

t = 3 dias t = 18 dias t =30 dias Posição 

(cm) GITT Dif Fin GITT Dif Fin GITT Dif Fin 

0 0,88443 0,88399 1,04295 1,04293 1,05311 1,05311 

4 0,55433 0,55439 1,10006 1,10003 1,15014 1,15013 

8 0,31749 0,31755 1,06538 1,06533 1,20667 1,20666 

12 0,26506 0,26509 0,92089 0,92085 1,18873 1,18871 

16 0,25895 0,25894 0,61109 0,61107 1,00142 1,00139 

20 0,25672 0,25673 0,52029 0,52028 0,90910 0,90908 

24 0,25510 0,25509 0,38786 0,38786 0,71562 0,71560 

28 0,25388 0,25389 0,31673 0,31674 0,54615 0,54614 

32 0,25295 0,25294 0,28474 0,28475 0,42392 0,42391 

36 0,25227 0,25228 0,27177 0,27177 0,35155 0,35155 

40 0,25192 0,25192 0,26797 0,26797 0,32610 0,32610 

Como complemento, foi feita uma análise da convergência aumentando o 

número de termos para simulação de tempos de 6 , 20 e 30 dias, respectivamente. 

Pode-se observar nas tabelas X.5, X.6 e X.7 que a convergência de 10-4 - 10-5 foi 

obtida com 60 termos. 
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Tabela X.5 - Simulação para t = 6 dias 

X (cm) 20 termos 40 termos 60 termos 

0 0,97069 0,97123 0,97128 

4 0,81071 0,81105 0,81108 

8 0,53806 0,53809 0,53809 

12 0,34892 0,34885 0,34884 

16 0,28141 0,28140 0,28140 

20 0,28141 0,28140 0,28139 

24 0,26104 0,26106 0,26106 

28 0,25828 0,25829 0,25929 

32 0,25627 0,25628 0,25628 

36 0,25484 0,25485 0,25485 

40 0,25420 0,25420 0,25420 

 

Tabela X.6 - Simulação para t = 20 dias 

X (cm) 20 termos 40 termos 60 termos 

0 1,04584 1,04588 1,04588 

4 1,11402 1,11409 1,11410 

8 1,10229 1,10240 1,10241 

12 0,98440 0,98452 0,98454 

16 0,79044 0,79054 0,79054 

20 0,58909 0,58913 0,58914 

24 0,43540 0,43541 0,43542 

28 0,34327 0,34326 0,34326 

32 0,29756 0,29755 0,29755 

36 0,27795 0,27795 0,27795 

40 0,27221 0,27220 0,27220 
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Tabela X.7 - Simulação para t = 30 dias 

X (cm) 20 termos 40 termos 60 termos 

0 1,05312 1,05311 1,05311 

4 1,15012 1,15013 1,15013 

8 1,20663 1,20667 1,20667 

12 1,18865 1,18872 1,18873 

16 1,08220 1,08229 1,08230 

20 0,90901 0,90910 0,90910 

24 0,71555 0,71561 0,71562 

28 0,54611 0,54615 0,54615 

32 0,42390 0,42391 0,42392 

36 0,35155 0,35155 0,35155 

40 0,32612 0,32610 0,32610 

 O problema seguinte estende a solução via GITT para meios porosos 

heterogêneos, assumindo velocidade de fluxo, coeficiente de dispersão e de 

retardamento como funções arbitrárias variáveis espacialmente. As soluções 

derivadas com essa nova abrangência permitem que se tratem problemas mais 

complicados em meios com propriedades variáveis. A fim de testar a precisão do 

programa computacional, foram gerados os resultados apresentados na figura X.10, 

com dados iguais ao problema apresentado na figura X.3 (dados de LIU et al., 2000), 

mas com propriedades variáveis para o meio poroso: 

R(z) = 2,4 + 0,04 z;          v(z) = 14 – 0,2 z [cm/d]; 

D(z) = 10 – 0,1 z [cm2/d];  W(C,z,t) = - (0,1 + 0,01 z) C(z,t) + 0,001 z + 0,01 [l/d]  

(eq. 7.1), tendo sido comparados com os gerados pela solução numérica da NDSolve. 

Pelos exemplos anteriores, fica demonstrado que a solução via GITT para 

meios heterogêneos apresenta bons resultados, seja através da comparação com 

soluções analíticas, quer seja comparado com resultados numéricos. 
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Figura X.10 - Concentração em meio heterogêneo 

X.3 – Resultados para o aterro modelo 

Neste trabalho, foi desenvolvido um programa computacional modular, que 

permite calcular o balanço hídrico e determinar a taxa de infiltração de água no aterro, 

a lixiviação do rejeito disposto, a migração do contaminante que deixa a região de 

deposição e infiltra verticalmente no meio não saturado, e finalmente sua dispersão no 

aqüífero. São calculados os possíveis impactos causados pelo material contendo 

radionuclídeos naturais depositado no aterro, através da estimativa de dose e risco 

associado para cenários pré-determinados.  

Uma das premissas básicas que norteou este estudo foi a importância de se 

modelar os radionuclídeos naturais com decaimento em cadeia; no caso da série do 

U-238, havendo inicialmente somente U-238 e U-234, os radionuclídeos do Th-230, 

Ra-226 e Pb-210 têm influência nos resultados a longo prazo como mostrado na 

tabela X.8 (valores normalizados pela atividade do U).  
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Tabela X.8 - Atividade dos produtos de decaimento do U x tempo após 

separação química do urânio 

Radionuclídeo 102 anos 103 anos 104 anos 105 anos 106 anos 

U-238 e U-234 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Th-230 9 10-4 9 10-3 0,086 0,6 1,0 

Ra-226 1,9 10-5 1,7 10-3 0,067 0,58 1,0 

Pb-210 1,1 10-5 1,6 10-3 0,067 0,58 1,0 

 

O caso padrão supõe um aterro industrial localizado a 800 m de altitude, 

latitude 200 S, cujas características e dados são definidos no Apêndice B (tabelas 

B.1.1 e B.1.6). O depósito possui uma cobertura composta de diferentes camadas: 

1) cobertura vegetal (1,0 m);  

2) rochas (60 cm);  

3) drenagem (60 cm);  

4) argila (120 cm);  

Condutividades hidráulicas: 

ks1 = 1,2 10-4 cm/s; ks2 = 30 cm/s; ks3 = 0,01 cm/s; ks4 = 10-6 cm/s. 

O valor calculado para a infiltração anual, usando o modelo descrito no 

Capítulo V.3 (Penman-Monteith modificado) e com os dados definidos acima, foi de 

0,129 m ano-1. Foi utilizada atividade específica de 1 Bq g-1 para todos os 

radionuclídeos do resíduo, mas o programa computacional desenvolvido permite que 

se defina concentrações distintas para cada componente da cadeia radioativa, 

contaminação inicial do meio diferente de zero e se utilize dados específicos de solo 

para os diferentes compartimentos.  

No caso do termo fonte, foram simuladas as taxas de lixiviação para o caso do 

aterro modelo (Apêndice B) e verificou-se que existe forte dependência com os 

valores do coeficiente de distribuição (tabela X.9). 
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Tabela X.9 - Influência do Kd na taxa de lixiviação 

Elemento Lixiviação solo argiloso (ano-1) Lixiviação solo arenoso (ano-1) 

U 1,3 10-5 5,89 10-3 

Th 3,58 10-6 6,48 10-6 

Ra 2,28 10-6 4,15 10-5 

Pb 3,84 10-5 7,67 10-5 

Em um depósito real, pode-se construir um termo fonte de forma a retardar ou 

diminuir a lixiviação dos poluentes, diminuindo a contaminação da água subterrânea. 

Os resultados acima indicam que, para minimizar a lixiviação do termo fonte, deve-se 

utilizar um solo argiloso misturado ao resíduo. Por tratar-se de escória advinda de 

processo pirometalúrgico, misturada a solo argiloso, adotou-se, para o aterro modelo 

em estudo, as especificações de argila para a zona de deposição, com termo fonte de 

primeira ordem não saturado. Quanto à vadosa e aqüífero, como são dependentes de 

características específicas de local, foram adotadas as características para material 

arenoso, por ser o mais crítico na infiltração dos radionuclídeos. As modelagens foram 

realizadas procurando estudar a influência da zona não saturada nos resultados de 

dose e risco, assim como definir a quantidade máxima permitida para a deposição de 

cada radionuclídeo em diferentes cenários. 

Para todos os cenários estabeleceu-se que:  

 a infiltração anual que vem da cobertura é considerada constante (calculada 

para os dados da tabela B.1.6, sendo q = 0,129 m ano-1),  

 a zona de deposição possui altura padrão de 5 m, largura de 100 m e 

comprimento de 200 m (ρd = 1,5 g cm-3  e  θd = 0,3), constituída de solo 

argiloso (dado de literatura com Ks = 0,44 m ano-1), 

 a zona não saturada possui altura de 3 m (ρ = 1,5 g cm-3 ; α = 0,3 m), 

constituída de solo arenoso (sandy loam) e os valores dos coeficientes de 

distribuição são para areia,  

 o aqüífero é modelado supondo terreno arenoso, com um poço para consumo 

de água localizado a 100 m a jusante do aterro (ρsat = 1,5 g cm-3 ; θsat = 0,3 ; 

dpoço = 100 m; αL = 10 m; v = 100 m ano-1), 

e os parâmetros utilizados na avaliação do aterro modelo encontram-se listados no 

Apêndice B.2. No que se refere a modelagem dos meios não saturado e saturado, 
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utilizou-se a GITT com 100 termos, para verificação de convergência nos resultados 

das concentrações. 

Uma vez que o U-238 possui a cadeia mais longa (5 componentes com meia-

vida superior a um ano), foi simulado a deposição de rejeito contendo esses 

contaminantes na modelagem do aterro modelo. Inicialmente, ignorou-se a existência 

da zona não saturada, onde o aqüífero foi acoplado diretamente à base da zona de 

deposição do resíduo. Nesse exemplo, foi utilizada condição de contorno de primeiro e 

terceiro tipos na entrada e de segundo tipo na localização do poço a jusante. O gráfico 

com os resultados (figura X.11) mostra que, para tempos longos e distância como 100 

metros, a escolha da condição de contorno na entrada da zona saturada não tem 

influência significativa. 
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Figura X.11 - Cálculo de concentração para diferentes condições de contorno 

É inevitável a dificuldade em determinar o tempo de simulação para se avaliar 

o impacto desse tipo de instalação, uma vez que o máximo risco representado pelo 

depósito poderia ter sido excluído da análise. Assim, pode ser mais apropriado utilizar 

outros indicadores de performance para a análise de riscos para radionuclídeos 

naturais de meia-vida muito longa, tais como a comparação com as concentrações 

desses radionuclídeos no local de interesse. No caso de países onde foram definidos 

valores máximos para água, podem-se comparar os valores obtidos na modelagem da 
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zona saturada, antes de se investir em uma análise de risco mais detalhada. Um 

exemplo é o caso dos EUA  onde o limite de Ra-226 para água subterrânea é 0,2 Bq/l, 

ou 5,0 Bq l-1 para água potável no Canadá. Uma vez que o Brasil não definiu esses 

valores de referência, procede-se à avaliação de risco com tempo de simulação de 

10.000 anos. 

Para o cálculo de dose e risco, foram utilizados os resultados de concentração 

no poço obtidos com condição de contorno de terceiro tipo, a fim de preservar o 

balanço de massa no contorno e por ter-se mostrado mais estável na solução via 

GITT. O resultado de dose por via de exposição (figura X.12) mostra que a via de 

exposição mais relevante para esse cenário é a ingestão, com a dose total ficando 

abaixo do limite adotado de 1 mSv ano-1, e o máximo Hazard Quocient  calculado para 

o urânio é 0,02, para t = 577 anos. Nesse caso, como o quociente de risco para 

ingestão de U é muito inferior a 1, pode-se afirmar que esse elemento não causa efeito 

adverso à saúde. 
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Figura X.12 - Dose para cenário CEN1 

Na literatura, é usual se encontrar a afirmação que, para o caso da cadeia do 

U-238, o radionuclídeo que apresenta o maior risco é o Ra-226, para modelagens 

similares à apresentada acima (ROBERTS, 1998). Neste trabalho, verificou-se que a 

assertiva é comprovada quando se calcula o risco associado a esses radionuclídeos. 

Na avaliação do risco da cadeia do urânio, até 2.000 anos após a disposição do 

resíduo, os dois urânios oferecem o maior risco, enquanto que, a longo prazo, este é 
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dominado pelo Ra-226 até o tempo final de simulação.  Na escala de tempo usada 

para o cálculo do risco total, o valor máximo atingido (3 10-7) foi inferior à faixa adotada 

como limite (10-6 a 5 10-5 ). Na escala de tempo superior a 10.000 anos, o Th-230 

passa a apresentar o maior risco na cadeia do U-238. 
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Figura X.13 - Risco para cenário CEN1 

Dos presentes resultados, pode-se concluir que não vai ocorrer contaminação 

relevante do aqüífero, como resultado da lixiviação dos rejeitos dispostos, durante o 

tempo inicial até 10.000 anos. Para períodos mais longos, os resultados tornam-se 

mais e mais incertos conforme a escala de tempo aumenta, uma vez que condições 

climatológicas podem mudar, processos geoquímicos podem alterar as características 

do repositório e, conseqüentemente, modificar as características do termo fonte 

(MALLANTS, 2001). 

No que se refere à modelagem do meio não saturado, utilizou-se dados de 

meio arenoso com espessura de 3 metros, e a solução da migração do soluto foi 

obtida via GITT, sempre supondo atividade inicial no aterro de 1 Bq g-1 para cada 

radionuclídeo. O cálculo de fluxo estacionário utilizou a solução analítica dada por 

SRIVASTAVA (1991), e os parâmetros de solo (apêndice B.2) foram obtidos usando o 

código HYDRUS-1D (HYDRUS-1D, 2005), através de predição de rede neural para o 

modelo de VAN GENUCHTEN (1980). A fim de se obter o valor de α para a equação 
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de Garner, foi feita uma correção utilizando a equação (20) dada em ZHU et al. 

(2004): 

2

Gardner van Genuchten 2 3

1+ 4,7m+16mα =α
0,046m+ 2,07m +19,5m

 

A variação do conteúdo de água da zona vadosa modelada, em função da 

posição, é apresentada a seguir, supondo o eixo vertical orientado para baixo (em 

direção ao aqüífero). O conteúdo de água mantém-se quase constante até 2 m abaixo 

do aterro, crescendo a partir desse ponto até o ponto de contacto com o aqüífero. 
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Figura X.14 - Variação do conteúdo de água na zona não saturada 

Para esse compartimento da geosfera, foram implementadas as condições de 

contorno de primeiro e terceiro tipo. Como observado para a zona saturada, não há 

diferenças relevantes para as concentrações no ponto de observação de chegada da 

pluma. Assim, adotou-se a condição de contorno de terceiro tipo para a interface 

aterro-zona vadosa, a fim de preservar o balanço de massa na entrada do meio em 

estudo. Como pode-se observar na figura X.15, levar em consideração a zona vadosa 

é importante, pois serve como um meio absorvedor ou de retardo para a chegada do 

contaminante no aqüífero. Para o intervalo de tempo considerado, tanto o U-238 como 

o U-234 serão responsáveis pela maior contribuição na contaminação que entra na 

zona saturada. 
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Figura X.15 - Migração da cadeia do U-238 na vadosa 

A fim de fazer uma análise da importância do meio não saturado na avaliação 

de segurança de um aterro, foi simulada a migração dos contaminantes que saem do 

aterro, passam através da vadosa e vão para a zona saturada, utilizando GITT na 

solução. As concentrações foram calculadas com condição de contorno de terceiro 

tipo na interface aterro/vadosa e vadosa/aqüífero. Os resultados são apresentados 

nos gráficos a seguir, e comparados com a modelagem sem a zona não saturada. 

Pode-se observar que para o caso dos urânios há apenas um retardo na chegada da 

pluma no ponto de interesse na zona saturada, denominado de tempo de trânsito (da 

ordem de 800 anos), enquanto que para o Th-230, Ra-226 e Pb-210 a influência da 

zona vadosa é marcante na máxima concentração. É importante lembrar que o solo 

modelado é arenoso, podendo-se esperar uma influência mais significativa para todos 

os resultados caso o problema seja definido para solo argiloso.   
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Figura X.16 - Concentração do U-238 e U-234 no poço 
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Figura X.17 - Concentração do Th-230, Ra-226 e Pb-210 no poço 

Quanto ao risco associado às doses finais, verifica-se que os valores  máximos 

são atingidos por volta de 2.000 anos após a disposição do resíduo, com os dois 

urânios passando a dominar, e não mais o Ra-226. No cálculo do risco total, o valor 

máximo atingido é da ordem de 9 10-8, três vezes menor quando se despreza a 

vadosa, como se observa na figura X.13. 
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Figura X.18 - Risco para cenário CEN1 com vadosa 

A seguir, são dados os resultados para os dois cenários de intrusão (CEN2 e 

CEN3). A principal via de exposição, levando em consideração todos os 

radionuclídeos da série do urânio, é a de inalação (figura X.19), com um risco superior 

a 5 10-5, mas deve ser lembrado que esse cenário somente ocorre pela inexistência de 

controle institucional na área e supondo que haja uma intrusão completa da área de 

deposição.  
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Figura X.19 - Risco por via de exposição  
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Uma vez que o radônio é responsável pela maior contribuição na dose por 

inalação, o gráfico abaixo mostra a variação de dose fora da casa (Rn-out) e dentro da 

casa (Rn-out), bem como a dose total devido ao Rn-222 para o cenário 2. 
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Figura X.20 - Dose devido ao Rn-222 no cenário 2 

No cenário 3 o risco anual permanece abaixo do limite definido (figura X.21), 

sendo que a ingestão é a via mais importante, seguida de inalação. O quociente de 

risco para o U no cenário 2 é 0,053 e para o cenário 3 é igual a 0,0016, permanecendo 

abaixo da unidade.  
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Figura X.21 - Risco por via de exposição para CEN3 
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As concentrações máximas permitidas para disposição no aterro, relativo a 

cada radionuclídeo individualmente, para os três cenários, são dadas na tabela X.10, 

sendo a dose limite adotada de 1 mSv.ano-1 para o radionuclídeo selecionado. Os 

valores limitantes estão destacados. Para esse estudo, a zona não saturada foi 

neglicenciada, e o aterro foi modelado no cenário evolutivo natural tendo a zona 

saturada acoplada diretamente à zona de deposição, como forma de maximizar a 

contaminação do aqüífero. Dos presentes resultados, pode-se concluir que, pelo 

período de 10.000 anos, a contaminação do aqüífero, como um resultado da lixiviação 

dos rejeitos dispostos, é considerada trivial, uma vez que é menor que 10 µSv ano-1. 

Os valores obtidos nos cenários de intrusão indicam que o indivíduo do grupo 

crítico que recebe a maior dose potencial refere-se à residência construída em cima 

do material do aterro, enquanto o cenário para construção de rodovia no local pode 

ser considerado de pouco impacto.  

Tabela X.10 - Quantidade máxima de cada radionuclídeo para os cenários 

Cenário Radionuclídeo 

CEN1 
(Bq g-1) 

tocorrência 

(anos) 
CEN2 

(Bq g-1) 
CEN3 

(Bq g-1) 

U-238 1168 625 6576 

U-234 1073 625 5800 

Th-230 618 > 10000 736 

Ra-226 534 > 10000 1810 

Pb-210 1457 > 10000 897 

(*) cenário contendo inalação de Rn-222  
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XI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 Neste trabalho, foi desenvolvida uma metodologia integrada capaz de 

fazer uma avaliação de segurança de aterros industriais, onde são dispostos rejeitos 

sólidos contendo radionuclídeos naturais associados, e pode-se prever o impacto no 

homem devido a esses resíduos.  

A fim de melhor estudar a influência dos parâmetros na modelagem, o depósito 

foi dividido em compartimentos, o que permitiu uma avaliação modular do problema. O 

uso de soluções analíticas ou semi-analíticas para os diferentes compartimentos 

possibilitou a obtenção de um programa de computador robusto, minimizando o custo 

computacional e contornando dificuldades numéricas inerentes a esse tipo de 

modelagem. Os resultados obtidos com esse programa foram verificados com 

resultados de literatura, soluções analíticas e também com soluções numéricas, 

utilizando linguagem simbólica.  

A utilização da técnica de solução via GITT, para tratamento da equação de 

transporte na zona saturada e não saturada, permitiu a obtenção de uma solução 

quase-analítica e computacionalmente rápida para a modelagem da geosfera, 

podendo ser facilmente acoplada  à modelagem da biosfera. Ficou evidente ainda que 

a presente metodologia permite definir os valores máximos permitidos para deposição 

de cada radionuclídeo em separado, dependendo das características adotadas para a 

construção do aterro e do local escolhido. Assim, pode ser feita uma otimização das 

características do local do depósito, permitindo deposição de maior quantidade de 

material contaminado. 

Ressalta-se também que o fato do programa permitir a avaliação do aterro 

levando em consideração decaimento em cadeia radioativa, com atividades 

específicas distintas para cada radionuclídeo, assegura potencialmente que as doses 

e riscos calculados não estão sendo sub ou super estimados quanto ao impacto 

ambiental para as gerações futuras. 

No que diz respeito às recomendações para trabalhos futuros, pode-se 

aprimorar a modelagem do aterro verificando a influência da zona não saturada, 

através da variação das características do solo e comprimento dessa parte da 

geosfera. Igualmente importante é a obtenção de uma solução da equação de fluxo 

transiente através da GITT, utilizando diferentes modelos para descrever as 

propriedades hidráulicas do solo, tais como os derivados por VAN GENUCHTEN 
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(1980) ou BROOKS-COREY (1964), por exemplo, uma vez que o fluxo torna-se 

altamente não linear. Finalmente, para uma modelagem mais precisa da contaminação 

do aqüífero, deve-se estender esta metodologia para 2 e 3 dimensões, a fim de 

considerar a contribuição de fluxo lateral na zona vadosa  bem como o transporte 

vertical do soluto na zona saturada. 

Outro ponto importante a ser explorado é fazer uma análise de sensibilidade 

dos parâmetros em cada compartimento, e validar, ou mesmo ajustar, alguns dos 

modelos utilizados com experimentos e dados reais. Adicionalmente, deve-se pensar 

em modelar o transporte de contaminantes acoplado a fenômenos geoquímicos que 

ocorrem no meio poroso, que podem retardar ou acelerar esse transporte. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Tabelas e dados complementares 

A seguir, são apresentadas as tabelas e dados referenciados nos capítulos 

iniciais.  

Tabela A.1 - Doses esperadas em função das fontes de exposição 

Fontes de Exposição Doses ou Taxas de Dose 

Ocupacional (limite) ICRP-26 

                                  ICRP 60 

50 mSv/ano 

20 mSv/ano 

Exposição do Público (limite) 1 mSv/ano 

Limite estabelecido para o impacto dos 
depósitos de Goiânia 

0,3 mSv/ano 

Radiação natural média (EUA) 3,6 mSv/ano 

Fall out bombas atômicas < 0,01 mSv/ano 

Ciclo do combustível nuclear 0,004 mSv/ano 

Termoelétrica a carvão 0,0017 mSv/ano 

Gás natural residencial 0,09 mSv/ano 

Radiação cósmica 0,27 mSv/ano 

Radiação terrestre 0,3 mSv/ano 

Interna (ingestão de alimentos) 0,4 mSv/ano 

Radionuclídeos no corpo humano (K-40) 0,39 mSv/ano 

Água potável 0,05 mSv/ano 

Radiografia tórax 0,08 mSv 

Raios-X dentário 0,2 mSv 

Radiografia lombar 1,3 mSv 

Exame de tireóide (dose corpo inteiro) 11 mSv 

Acidente na usina nuclear de Three Mile Island 
(dose no local  durante o acidente) 

0,8 mSv 
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Tabela A.2 - Principais formas de decaimento do U-238 

 
Maiores energias (Mev) e porcentagens Nuclídeo Nome 

histórico 
Meia vida 

T1/2 
α β γ 

238 U 92 Urânio 4,51x109 a 4,15 (20,9%) 
4,20 (79%) 

  

234Th 90 Urânio X1 24,1d  0,2 (70%) 
0,104 (19%) 
0,0103 (8%) 

0,063 (4%) 
0,093 (5%) 

234 Pa 91 Urânio X2 1,17 m  2,29 (98%) 
1,23 (1%) 

0,765(0,3%) 
1,001 (0,84%)

234 Pa 91  Urânio Z 6,75 h    
234 U 92 Urânio II 2,47x105 a 4,72 (28%) 

4,77 (72%) 
0,47 (31%) 0,95 (0,03%) 

0,053 (0,2%) 
230 Th 90 Iônio 8,0x104 a 4,62 (24%) 

4,68 (76%) 
 0,068 (0,4%) 

226 Ra 88 Rádio 1602 a 4,60 (6%) 
4,78 (94%) 

 0,186 ( 4%) 

222 Rn 86 Radônio 3,823 d 5,49 (100%)  0,510 (0,08%)
 

218 Po 84 Rádio A 3,05 m 6,00 (100%)   
214 Pb 82 
(99,98%) 

Rádio B 26,8 m  1,03 (6%) 
0,67 (49%) 
0,72 (42%) 

0,295 (19%) 
0,352 (36%) 
0,242 (7%) 

218 At 85 
(0,02%) 

Astatínio 2 s 6,65 (6%) 
6,70 (94%) 

  

214 Bi 83 Rádio C 19,7 m 5,45 (53,9%) 
5,51 (39,2%) 

3,28 (18%) 
1,9 (7%) 

1,5 (34%) 
1,4 (8%) 

0,609 (47%) 
1,120 (17%) 
1,76 (15%) 

2,2 (6%) 
214 Po 84 

(99,96%) 
Rádio C’ 164 µs 7,69 (100%)  0,799 

(0,031%) 
210 Tl 81 

(0,04%) 
Rádio C” 1,3 m  4,2 (30%) 

1,9 (24%) 
0,296 (80%) 
0,795 (100%) 

210 Pb 82 Rádio D 21 a  0,016 (80%) 
0,061(20%) 

0,047 (4%) 

210 Bi 83 Rádio E 5,01d  1,161(100%)  
210 Po 84 

(~ 100%) 
Rádio F 138,4d 5,305 (100%)  0,803 

(0,001%) 
208 Tl 81 

(2x10-4%) 
Tálio 4,19m  1,571 (100%)  

206 Pb 82 Rádio G estável    
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Tabela A.3 - Principais formas de decaimento do Th- 232 

 
Maiores energias (Mev) e porcentagens Nuclídeo Nome histórico Meia vida 

α β γ 

232 Th 90 Tório 1,41x1010 a 3,95 (24%) 
4,01 (76%) 

  

228 Ra 88 Mesotório I 6,7 a  0,055 (100%) - 
228Ac 89 Mesotório II 6,13 h  1,18 (35%) 

1,75 (12%) 
2,09 (12%) 

0,34 (11%) 

0,91 (26%) 

0,97 (16%) 
228 Th 90 Radiotório 1,91 a 5,34 (28%) 

5,43 (71%) 
 0,084 (1,2%) 

 
224 Ra 88 Tório X 3,64 d 5,45 (6%) 

5,68 (94%) 
 0,241 (4,1%) 

220 Rn 86 Torônio 55 s 6,29 (100%)  0,55 (0,07%) 
216 Po 84 Tório A 0,15 s 6,78 (100%)  - 
212 Pb 82 Tório B 10,64 h  0,346 (81%) 

0,586 (14%) 
0,239 (43%) 

0,300 (3,3%) 
212 Bi 83 Tório C 60,6 m 6,05 (25%) 

6,09 (10%) 
1,55 ( 5%) 
2,26 (55%) 

0,040 (3%) 

0,727 (10%) 

1,620 (2,3%) 
212 Po 84 

(66,3%) 
Tório C’ 304 ns 8,78 (100%)   

208 Tl 81 

(33,7%) 
Tório C” 3,10 m  1,28 (25%) 

1,52 (21%) 
1,80 (50%) 

0,511(23%) 

0,583 (85%) 

0,86 (12,5%) 

0,28 (6,4%) 
208 Pb 82 Tório D estável    

 

 

A tabela A.4 apresenta alguns exemplos de exposição inadequada do homem, 

devido à eventos de contaminação de NORM/TENORM.  
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Tabela A.4 - Impacto devido à deposição inadequada de NORM/TENORM 

 

Local Fato histórico 

Elliot Lake 

(Canadá) 

mineração de U

A cidade utilizou rejeitos das minas em suas construções. Foram feitas 

ações de remediação, incluindo a selagem das paredes e pisos dos 

porões, e instalação de sistemas de ventilação. 

EUA Existem mais de 20 sítios inativos onde U foi processado 

extensivamente. Atualmente há um programa gerenciado pelo EPA para 

investigar esses sítios, com custo de remediação estimado em US$ 10 

bilhões. 

Colorado (EUA)

Uravan (Urânio-

Vanádio) 

Era uma planta de recuperação de Ra e foi expandida para recuperação 

de vanádio em 1930. De 1940-1984 foi utilizada para processar urânio. 

No encerramento das operações, investigações locais revelaram a 

contaminação de todas as casas da cidade. A cidade inteira foi demolida 

e abandonada e a população local deslocada para outro lugar. 

Joachimstal- 

Erzgebirge- 

(República 

Tcheca) 

Esta fábrica produzia pigmentos de U e Ra (1840 -1920) na cidade de 

St. Joachimstal. No século XIX o urânio era um metal importante para 

dar cor a vidros e cerâmicas (um tom amarelo esverdeado conhecido na 

época como “Anna-green”). Recentes estudos indicaram contaminação 

em cerca de 500 m2 no local da antiga fábrica. 

Schneeberg  

(Alemanha) 

Cidade localizada perto de minas de prata e urânio, que vêm sendo 

exploradas desde do século XV. Parte da cidade foi construída sobre os 

resíduos das mineradoras. Como conseqüência, elevados níveis de 

radônio são encontrados próximos as moradias. Entre 1946 e 1990, 

7163 mineiros empregados da empresa responsável pela mina morreram 

de câncer de pulmão. Para 5237 deles a exposição ocupacional foi 

reconhecida como causa mortis.  Atualmente, cerca de 200 casos de 

câncer de pulmão foram também reconhecidos como originários da 

exposição ocupacional. Ações de remediação foram executadas, 

diminuindo o nível de exposição. 

Ilford (Inglaterra) Este sítio manuseou  grandes quantidades de urânio e tório entre 1930 e 

1960. O sítio foi vendido, sendo posteriormente identificado sua conta 

minação.  Está localizado em uma densa área urbana  perto de escolas 

e residências. Tentativa de descontaminação do sítio no início de 1980 

revelou grandes depósitos de rejeitos enterrados em buracos, cavidades, 

etc. Entre US$ 1,5 a 3 milhões foram gastos para limpeza da área . 
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Tabela A.5 - Quantidades para exposição aos filhos do radônio/torônio 

 
Parâmetro Quantidade Símbolo Unidades SI 

(unidades antigas) 

Fonte de radiação dos 
filhos do radônio/torônio 

Atividade 
 

A Bq, kBq, MBq 
(pCi, nCi, µCi) 

Escape de Rn-22 de 
grânulos 

Poder de emanação do 
Rn 

 Bq 
(pCi) 

Escape de Rn de 
superfícies 

Fluxo de radônio ou 
exalação de radônio 

 Bq.m-2.s-1 
(pCi.m-2.s-1) 

 Concentração de 
atividade 

C Bq/m3 
(pCi/R, µCi/cc) 

Quantidade de energia 
emitida durante 

decaimento da série 

Energia  potencial α 
 

εp mJ, J, MeV 
 

 
Concentração de PAE no 

ar 

Concentração 
potencial α 

 

cp mJ/m3, J/m3 
(MeV/R, WL) 

Quantidade de exposição 
em PAE por determinado 

intervalo de tempo 

Exposição potencial  
(Ocupacional) 

Ep mJ@h/m3 
J@h/m3 
(WL h, 

WLM,MeV@h/R) 

Dose no pulmão Dose equivalente no 
órgão 

Hlung mSv, µSv, 
(mrem, rem) 
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Apêndice B – Dados de entrada para modelagem do sistema de deposição 

 Neste apêndice são definidos todos os valores utilizados na modelagem do 

aterro TENORM proposto. 

B.1 - Tabelas e dados para o aterro  

Tabela B.1.1 -  σTK (lei de Stefan-Boltzman) em diferentes temperaturas (*) 

T 
(°C) 

σTK 
(MJ m-2 d-1) 

T 
(°C) 

σTK 
(MJ m-2 d-1) 

T 
(°C) 

σTK 
(MJ m-2 d-1) 

1,0 27,70 17,0 34,75 33,0 43,08 

1,5 27,90 17,5 34,99 33,5 43,36 

2,0 28,11 18,0 35,24 34,0 43,64 

2,5 28,31 18,5 35,48 34,5 43,93 

3,0 28,52 19,0 35,72 35,0 44,21 

3,5 28,72 19,5 35,97 35,5 44,50 

4,0 28,93 20,0 36,21 36,0 44,79 

4,5 29,14 20,5 36,46 36,5 45,08 

5,0 29,35 21,0 36,71 37,0 45,37 

5,5 29,56 21,5 36,96 37,5 45,67 

6,0 29,78 22,0 37,21 38,0 45,96 

6,5 29,99 22,5 37,47 38,5 46,26 

7,0 30,21 23,0 37,72 39,0 46,56 

7,5 30,42 23,5 37,98 39,5 46,85 

8,0 30,64 24,0 38,23 40,0 47,15 

8,5 30,86 24,5 38,49 40,5 47,46 

9,0 31,08 25,0 38,75 41,0 47,76 

9,5 31,30 25,5 39,01 41,5 48,06 

10,0 31,52 26,0 39,27 42,0 48,37 

10,5 31,74 26,5 39,53 42,5 48,68 

11,0 31,97 27,0 39,80 43,0 48,99 

11,5 32,19 27,5 40,06 43,5 49,30 

12,0 32,42 28,0 40,33 44,0 49,61 
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12,5 32,65 28,5 40,60 44,5 49,92 

13,0 32,88 29,0 40,87 45,0 50,24 

13,5 33,11 29,5 41,14 45,5 50,56 

14,0 33,34 30,0 41,41 46,0 50,87 

14,5 33,57 30,5 41,69 46,5 51,19 

15,0 33,81 31,0 41,96 47,0 51,51 

15,5 34,04 31,5 42,24 47,5 51,84 

16,0 34,28 32,0 42,52 48,0 52,16 

16,5 34,52 32,5 42,80 48,5 52,49 

(∗) σ  = 4,903 10-9 J K-4 m-2 dia-1 e TK = T[°C] + 273,16  

 Os radionuclídeos considerados no estudo, com suas respectivas cadeias de 

decaimento e os coeficientes de distribuição para o termo fonte são dados na tabela 

abaixo. 

Tabela B.1.2 -  Radionuclídeos e cadeias consideradas 

Radionuclídeo Produtos de Decaimento (filhos) 

226Ra 222Rn → 210Pb 

228Ra 228Th 

232Th 228Ra→ 228Th 

234U 230Th→ 226Ra→ 222Rn → 210Pb 

238U 234U → 230Th→ 226Ra→ 222Rn → 210Pb 

 

Tabela B.1.3 -  Coeficientes de distribuição Kd (cm3 g-1) para aterro 

Elemento areia argila 

U 35 1.600 

Th 3.200 5.800 

Ra 500 9.100 

Pb 270 540 

 (ISAM, 2001, RESRAD 6.2.1, 2002)  
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Tabela B.1.4 - Meia-vida, constante de decaimento e atividade específica 

Radionuclídeo T1/2  (a) (a) λ (a-1) (a) AE (Bq/g) (b) 

210Pb 2,23E+01 3,11E-02 2,826E+12 

222Rn 1,05E-02 6,60E+01 5,697E+15 

226Ra 1,60E+03 4,33E-04 3,66E+10 

228Ra 5,75E+00 1,21E-01 1,010E+13 

230Th 7,70E+04 9,00E-06 7,632E+8 

232Th 1,40E+10 4,95E-11 4,046E+3 

228Th 1,91E+00 3,63E-01 3,039E+13 

234U 2,45E+05 2,83E-06 2,309E+8 

238U 4,47E+09 1,55E-10 1,244E+4 

 
Notas: λ =  ln2/T1/2 , (a) (ICRP 38, 1983), (b) (IAEA, 1992a) 

• Dados locais para o balanço hídrico 

Tabela B.1.5 - Dados atmosféricos para os Lisímetros B1 e B2  

Mês Tmax 

(0C) 

Tmin 

(0C) 

RHmax 

(%) 

V vento 

(m/s) 

Janeiro 26,0 16,6 96,0 2,12 

Fevereiro 25,0 17,0 93,0 2,06 

Março 25,5 17,1 95,0 1,92 

Abril 25,1 11,2 98,0 1,64 

Maio 22,7 7,5 98,0 1,7 

Junho 22,7 6,2 98,0 1,73 

Julho 21,2 6,0 97,0 1,53 

Agosto 23,3 9,0 95,0 1,71 

Setembro 22,8 14,2 91,0 2,21 

Outubro 27,9 15,5 86,0 2,2 

Novembro 25,5 16,0 93,0 2,3 

Dezembro 25,5 16,9 94,0 2,26 
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No caso do aterro modelo, os dados de precipitação (mm), temperaturas (0C), 

umidade relativa do ar RH (%) e velocidade do vento  (m/s) são dados na tabela B.1.5. 

Tabela B.1.6 - Dados atmosféricos para o aterro modelo 

Mês Precipitação 

(mm) 

Tmax 

(0C) 

Tmin 

(0C) 

RHmax 

(%) 

V vento 

(m/s) 

Janeiro 296,3 28,2 18,8 79,5 1,1 

Fevereiro 188,4 28,8 19,0 76,0 1,0 

Março 163,5 28,6 18,9 75,0 1,1 

Abril 61,2 27,5 17,3 73,0 1,0 

Maio 27,8 26,0 15,0 72,5 0,9 

Junho 14,1 25,0 13,4 71,5 0,8 

Julho 15,7 24,6 13,1 68,0 0,8 

Agosto 13,7 26,5 14,4 64,0 1,1 

Setembro 40,5 27,2 16,2 64,5 1,0 

Outubro 123,1 27,7 17,5 70,0 1,0 

Novembro 227,6 27,5 18,2 73,5 0,9 

Dezembro 319,4 27,3 18,4 77,5 0,9 

 

B.2 - Tabelas e dados para a geosfera 

Tabela B.2.1 -  Coeficientes de distribuição Kd (cm3 g-1) 

Elemento areia argila loam orgânico 

U 35 1.600 15 410 

Th 3.200 5.800 3.300 89.000 

Ra 500 9.100 36.000 2.400 

Pb 270 540 16.000 22.000 
 

(ISAM, 2001, RESRAD 6.2.1, 2002)  

Para o meio não saturado, considerado de solo arenoso, foram adotados os 

seguintes parâmetros: 
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α = 2,67 m-1;   θs =0,387;    θr =0,0387 ;    Ks = 139,6 m ano-1 

 
B.3 - Tabelas e dados para a biosfera 

A tabela B.3.1 apresenta os fatores de conversão de dose interna por ingestão,  

inalação, e para exposição externa para público, No caso de inalação, pode-se ter 

absorção lenta, moderada ou rápida, Foi adotado a absorção lenta  em geral, exceto 

para o Th que foi adotada absorção rápida, por serem os valores mais adequados aos 

rejeitos do beneficiamento de minérios. 

Tabela B.3.1 - Fator de conversão de dose1 

 

Radionuclídeo FCDing
* 

(Sv/Bq) 
FCDinal * 
(Sv/Bq) 

FCDext ** 
(Dose Externa) 

(Sv/h)/(Bq/g) 

U-238 4,8E-08 8,0E-06 6,3E-12 

U-234 4,9E-08 9,4E-06 6,7E-15 

Th-230 2,1E-07 1,0E-04 2,4E-16 

Ra-226 2,8E-07 9,5E-06 5,7E-10 

Pb-210 6,9E-07 5,7E-06 2,5E-13 

Th-232 2,3E-07 1,1E-04 9,4E-15 

Ra-228 6,9E-07 1,6E-05 1,6E-10 

Th-228 1,4E-07 4,4E-05 3,2E-10 

 
1 Valores incluem efeitos dos radionuclídeos de meia vida menor, não listados 

explicitamente, assumindo equilíbrio secular quando da exposição ou 

ingestão/inalação. 
(*) Fator de conversão de dose efetiva comprometida por unidade de incorporação   

(ingestão e inalação) (IAEA, 1996)  
** (ASSELINEAU et al,, 1995).  

As tabelas e dados que se seguem fornecem os principais parâmetros 

necessários para a modelagem dos cenários CEN1, CEN2 e CEN3. 
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• Dados gerais para o homem: 

 CEN1 e CEN2 

br (taxa de inalação de adulto)  = 1,0 m3 h-1 (ISAM, 1999) 

Rpoeira (taxa de ressuspensão) = 1,92x10-4 g m-3 (HEILBRON, 2001a) 

Peso homem referência =  70 kg (RESRAD 6.2.1, 2002) 

%ocup = 0,4 (RP 122, 2001) 

Qagua = 730 l a-1 (HEILBRON, 2001a) 

Qleg (legumes, frutas, tubérculos) = 118 kg a-1 (RP 122, 2001) 

Qveg (vegetais) = 20 kg a-1 (RP 122, 2001) 

Qcarne = 63  kg a-1 (RESRAD 6.2.1, 2002) 

Qleite = 92 l a-1 (RESRAD 6,.2.1, 2002) 

Qpeixe = 5,4 kg  a-1 (RESRAD 6. 2.1, 2002) 

Qsolo = 36,5 g  a-1 (RESRAD 6. 2.1, 2002) 

tcasa = 5260 h a-1 (RP 122, 2001) 

tar = 3500 h a-1 (RP 122, 2001) 

fb = 0,7 (RESRAD 6. 2.1, 2002) 

fm = 0,5 

fc = 1,0 (CEN1) e 0,5 (CEN2) 

 CEN3 

br (taxa de inalação do trabalhador )  = 1,2 m3 h-1 (ISAM, 1999) 

Qtsolo = 0,034 g h-1 (ISAM, 1999) 
 

• Dados ambientais: 

fsolo = 0,60 (RP 122, 2001) 

fred = 0,5 (RP 122, 2001) 

espraiz = 25 cm (RP 122, 2001) 

part = 10-5 g cm-3 (ISAM, 1999) 

fp = 0,3 (aterro com 3 m de profundidade) (ISAM, 1999) 

fp = 0,5 (aterro com 5 m de profundidade)  

fp = 0,7(aterro com mais de 6 m de profundidade) (ISAM, 1999) 

Irrig = 20 cm (RESRAD 6.2.1, 2002) 

ρsolo = 1,5 g cm-3 (ISAM, 1999) 

espsolo = 15 cm (HEILBRON, 2001a)  
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• Dados para animais: 

qagua = 3,104 cm3 dia-1 (ISAM, 1999) 

qsolo  = 0,60 kg dia-1 (ISAM, 1999) 

qpasto = 68  kg dia-1 (RESRAD 6. 2.1, 2002) 

• Dados para radônio *: 

Rsolo = concentração de atividade de Ra-226 no solo Bq g-1 

E = 0,25  

D = 2,0 10-2  cm2 s-1  

ρr = 1,5  g cm-3  

λ = 2,06 10-6 s-1  

u = 2 m s-1  

Lx = 100 m 

H = 2,0 m  

Dsolo = 10-2 cm2 s-1  

xsolo = 15 cm 

xc > 400 cm 

S/V = 0,2 m-1  

λv = 2,77 10-4 s-1  
K1 = 1,1 Sv . (J . h . m-3)-1  

feq = 0,8 (externo) e 0,4 (interno) 

%Rn = 0,4 

K2 = 5,54 10-9 J Bq-1 

(*) (ZETTWOOG, 1980, NEA, 1983, RP 122, 2001, IAEA, 1992, ISAM, 1999, ICRP 65, 

1993). 

Tabela B.3.2 -  Coeficientes de transferência para carne e leite (a) 

Elemento FTcarne 
(dia/kg) 

FTleite 
(dia/l) 

Pb 4,0E-4 3,0E-4 

Ra 9,0E-4 1,3E-3 

Th 2,7E-3 5,0E-6 

U 3,0E-4 4,0E-4 
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Tabela B.3.3 - Fatores de transferência solo/planta [-] (a), (b) 

Elemento FTveg 
(vegetais) 

FTleg 
(legumes, frutas, 

tubérculos) 

FTgrama 

Pb 0,01 0,01 0,01 

Ra 4,0E-2 4,0E-2 4,0E-2 

Th 5,0E-4 5,0E-4 5,0E-4 

U 1,0E-3 1,0E-3 1,0E-3 

 
(a) (IAEA, 1994, ASHTON, 1988), (b) (COUGHTREY, 1985) 

                Tabela B.3.4 - Fator de concentração para peixe fresco (c) 

Elemento FTpeixe 

(m3 kg-1) 

Pb 0,3 

Ra 0,05 

Th 0,1 

U 0,01 

  
(c) (HEILBRON, 2001a, IAEA, 1982)  


