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Sρ  - Densidade total (grãos+vazios) do solo 

Φ  - Fluxo de fótons 
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RESUMO 
 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia capaz de 
estimar o impacto radiológico sobre o homem, ao se fazer uso potencial de resíduos 
para a construção de casas e estradas, os quais constituem um tipo de NORM que são 
designados neste trabalho como NORM-resíduo. 

Esses resíduos, contendo materiais radioativos de ocorrência natural, têm origem, 
em sua maioria, nas empresas minero-industriais do Brasil e são normalmente 
produzidos em grande quantidade e depositados em condições inadequadas, podendo 
resultar em impactos, a longo prazo, sobre o ambiente e, conseqüentemente, sobre o 
homem. 

O modelo matemático desenvolvido calcula as doses provenientes dessas 
utilizações, permitindo uma análise preliminar sobre a possibilidade de reciclagem dos 
resíduos nestas utilizados, sendo avaliadas a dose externa devido à radiação gama, a 
dose de pele devido à radiação beta e a dose interna devido à inalação do radônio e 
seus produtos de decaimento. 

De forma a verificar o modelo, foram feitas algumas comparações com outros 
artigos científicos para as doses devido às radiações gama e beta de fontes radioativas 
finitas e infinitas, tendo-se obtido uma boa concordância.  

A fim de validar a metodologia proposta, foi realizada uma comparação com 
resultados experimentais obtidos a partir de uma casa construída por Institutos da 
CNEN, utilizando um material de construção associado a um NORM-resíduo. As 
medidas para a casa foram de dose devido à radiação gama e de concentração de 
radônio em ambiente interno, e finalmente utilizou-se a metodologia para estimar a dose 
devido à radiação gama advinda de uma estrada construída em um município de 
Rondônia/BR, que fez uso de outro resíduo. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this study was to develop a methodology for estimating the 
radiological impact on man of the residues of naturally occurring radioactive materials 
(NORMs) that potentially can be used for the construction of homes and roads.  
Residues of this type, which are being produced in great quantities by the Brazilian 
mining industry, are typically deposited in non-appropriated conditions such that they 
may have a long-time adverse impact on the environment, and hence on man.  

A mathematical model was developed to calculate the doses resulting from the use 
of NORM residues, thus allowing a preliminary analysis of the possibility to recycle the 
residues.  The model was used to evaluate the external dose due gamma radiation, the 
dose to skin caused by beta radiation, and the internal dose due to inhalation of radon 
and its decay products. The model was verified by comparisons with results of other 
studies about doses due to gamma and beta radiation from finite and infinite radioactive 
sources, with relatively good agreement.  

In order to validate the proposed methodology, a comparison was made against 
experimental results for a house constructed in accordance with CNEN regulations using 
building materials containing NORM residues. Comparisons were made of the dose due 
to gamma radiation and the radon concentration in the internal environment.  Finally, the 
methodology was used also to estimate the dose caused by gamma radiation from a 
road constructed in the state of Rondônia, Brazil, which made use of another NORM 
residue. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
 

No mundo existe um grande volume de resíduos, inclusive escórias, contendo 

urânio (U), tório (Th) e respectivos produtos de decaimento, bem como o potássio 

(40K), em concentrações alteradas gerado pelas instalações industriais ao final dos 

processos de extração ou beneficiamento dos recursos naturais.  

Este grupo de materiais encontra-se incluído na definição de NORM (Naturally 

Occurring Radioactive Materials): material que contém quantidade não significativa 

de radionuclídeos distinta dos radionuclídeos que ocorrem naturalmente. 

Ou ainda, o conceito de NORM abrange desde os materiais naturais, que não 

sofreram nenhuma espécie de beneficiamento industrial, encontrados em estado 

primitivo na natureza, até aqueles que já sejam resultantes de um beneficiamento 

(resíduos), e que estejam, em ambos os casos, com radionuclídeos em quantidades 

mais significativas. 

Neste trabalho, é adotado o termo NORM para designar ambos os casos 

citados, e o termo NORM-resíduo para designar apenas o NORM referente aos 

resíduos e escórias das instalações industriais. 

Os NORM-resíduos são passivos ambientais com diferentes graus de risco para 

o ser humano e o meio-ambiente, e em função disto a sociedade têm buscado 

soluções para o tratamento, confinamento ou reaproveitamento destes. Para tanto, é 

necessária a caracterização radiológica do resíduo que pode apresentar níveis 

alterados, visto ser este um produto tecnologicamente modificado, o que gera uma 

necessidade de controle quanto aos aspectos de sua deposição, liberação ou 

reciclagem. 

Nesse processo, ainda é necessário que as agências de proteção ambiental e 

organismos regulatórios internacionais e nacionais dêem a esses materiais a devida 

atenção, devendo ser cuidadosamente observados os aspectos relacionados à 

identificação e regulamentação dos NORM’s (PASCHOA, 1998).  

Considerando a possibilidade de reaproveitamento dos NORM-resíduos e os 

grandes volumes de geração destes, principalmente daqueles originados das 

instalações minero-industriais, busca-se o desenvolvimento de novas tecnologias 
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que associem os NORM-resíduos aos materiais convencionais de uma das maiores 

indústrias do mundo, a da construção civil, o que conseguiria minimizar o imenso 

volume dos NORM-resíduos, tendo em vista que os volumes utilizados por essa 

indústria também são de grande monta. O baixo grau de radioatividade dos 

materiais resultantes dessas associações pode, com o devido controle, atingir níveis 

radiologicamente seguros. 

Confirmando essa tendência, já existem na atualidade aplicações comerciais em 

reduzida escala para o NORM-resíduo oriundo da indústria de fertilizantes, chamado 

de fosfogesso, sendo algumas das formas de uso: pavimentação de estradas, 

produção de cimento, argamassas, placas e painéis.  

A importância da destinação dada ao NORM-resíduo denominado fosfogesso 

justifica-se pela grande produção mundial anual que é de aproximadamente 150 

milhões de toneladas. (CHANG, 1990) 

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

 

O imenso volume e a grande variedade de NORM-resíduos existentes hoje no 

mundo, e que não possuem soluções adequadas sob o ponto de vista radiológico, 

constitui um problema de extrema importância no que tange ao desenvolvimento de 

processos de avaliação, controle e destinação desses resíduos de forma a minimizar 

o impacto radiológico nos seres humanos. 

A reciclagem sob o ponto de vista da associação dos NORM-resíduos aos 

materiais convencionais depende de pesquisa e experimentação, com a 

identificação dos radionuclídeos presentes nos materiais e estimativa e monitoração 

das doses envolvidas no uso desses resíduos, devendo também ser realizados os 

ensaios construtivos necessários de caráter convencional: resistência, lixiviação, 

etc.. 

Temos também que com a reciclagem abre-se a perspectiva de preservação dos 

recursos naturais comumente utilizados na indústria da construção civil, como no 

caso do NORM-resíduo denominado fosfogesso que usado em substituição ao 

gesso promoveria a preservação das reservas deste último. 
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1.2  PROBLEMA 

 

 

No Brasil não existe ainda o uso sistemático de resíduos considerados como 

NORM-resíduos, visando o reaproveitamento dos mesmos, associados aos 

materiais de construção. Na atualidade, encontra-se em fase de elaboração uma 

Posição Regulatória da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, para a 

reutilização do NORM-resíduo denominado fosfogesso. 

Considerando essa futura possibilidade de destinação dos NORM-resíduos, 

torna-se necessário, com vistas à obtenção de autorização para seu uso, o 

desenvolvimento de metodologias nacionais para cálculo das doses externas devido 

às radiações gama e beta, bem como a dose interna devido à inalação do radônio, 
222Rn, e seus produtos de decaimento, oriundas desses materiais. 

 

 

1.3  HIPÓTESE 

 

 

O desenvolvimento de um modelo matemático possibilitará estimar as doses 

resultantes da utilização dos NORM-resíduos oriundos das instalações minero-

industriais no Brasil, e também dos outros materiais considerados como NORM, 

como materiais construtivos em estradas e unidades residenciais no País. 

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1  OBJETIVO GERAL 
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O objetivo principal do presente trabalho é o de desenvolver uma metodologia 

nacional para cálculo das doses externas devido às radiações gama e beta, e da 

dose interna devido à inalação do 222Rn, oriundas do reaproveitamento de NORM-

resíduos associados a, ou ainda como, materiais de construção, para serem usados 

em estradas e unidades residenciais. 

 

 

1.4.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Este trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Realizar uma análise preliminar sobre a possibilidade de uso dos NORM-

resíduos na construção de estradas e unidades residenciais; 

b) Verificar o modelo matemático que será utilizado para o cálculo das doses 

oriundas da utilização dos NORM-resíduos, e; 

c) Validar o modelo matemático através da comparação com valores 

experimentais. 

 

 

1.5  DESENVOLVIMENTO 

 

 

O presente trabalho, baseado na pesquisa bibliográfica realizada, apresenta as 

informações necessárias à execução dos objetivos, tanto geral quanto específicos, 

de forma a possibilitar o adequado desenvolvimento das etapas descritas a seguir. 

 

a) Apresentação dos principais conceitos teóricos necessários aos objetivos 

propostos, caracterização dos tipos de NORM-resíduos existentes e suas origens, e 

estudo do uso destes materiais no Brasil e no Mundo; 

b) Desenvolvimento do modelo matemático computacional para cálculo das 

doses externas devido às radiações gama e beta, e dose interna devido à inalação 

do radônio e seus produtos de decaimento; 
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c) Verificação e validação do modelo matemático através, respectivamente, de 

comparações com outros modelos matemáticos existentes mundialmente e uso de 

dados experimentais obtidos no Brasil. 
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2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

 

2.1  RADIAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL 

 

 

Os seres vivos sempre foram expostos à radiação cósmica proveniente do sol e 

do cosmos, bem como à radiação terrestre proveniente de elementos radioativos 

existentes na crosta terrestre. Estas radiações presentes no meio ambiente 

compõem a designada radiação natural, que também é chamada de radiação de 

fundo, ou ainda “background”.  

Parte da radiação natural é proveniente dos gases radioativos oriundos das 

cadeias do Th e do U, os quais são inalados e em seguida decaem no interior do 

sistema respiratório, promovendo assim uma dose interna devido às radiações 

geradas. Esta parcela da radiação natural depende da composição do solo e da taxa 

de exalação dos gases. Por sua vez, a taxa de exalação depende também de vários 

fatores: densidade, porosidade, teor de água no solo, difusão, permeabilidade e 

taxas de emanação.  

Igualmente, os materiais de construção também contribuem com a radiação 

natural recebida pelo ser humano, tendo em vista que a grande maioria é 

proveniente, de alguma forma, da crosta terrestre. A origem geológica dos materiais 

de construção, ou ainda, de suas matérias-primas, possui influência direta na 

quantidade dos radionuclídeos neles existentes, e consequentemente na dose 

resultante. É interessante observar que existem materiais de construção 

convencionais como o granito, a ardósia ou as rochas vulcânicas, onde o conteúdo 

de radionuclídeos é mais elevado do que o encontrado tipicamente nos solos. De 

forma a exemplificar as doses dos materiais de construção, podem ser citadas as 

doses anuais máximas obtidas na Sérvia: 0,2 mSv para elementos de concreto, 

0,8 mSv para pedras ornamentais e elementos contendo fosfogesso, e 1,7 mSv para 

painéis construtivos feitos de escórias (POPOVIĆ et al, 2006). 

Outra parcela da radiação a qual o ser vivo é exposto é constituída das 

chamadas doses artificiais, oriundas dos exames de diagnóstico médico e industrial. 
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A FIG. 2.1 mostra os percentuais, para cada origem, da dose anual total 

existente no Canadá, devido às fontes naturais e artificiais, que é em média de 

2,6 mSv (FPTRPC, 2000). Essa distribuição apresenta pequenas variações nas 

outras regiões do planeta. Na Europa, por exemplo, a dose equivalente anual no 

ambiente devido a fontes naturais, é de 2,64 mSv, enquanto que a dose anual total é 

de 3,3 mSv (POPOVIĆ et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.1 – Componentes percentuais da dose anual total no Canáda 
 

A taxa de dose absorvida média de cada país devido aos materiais de 

construção, no interior de residências, varia entre 20 e 200 nGy/h, enquanto a 

média ponderada pela população é de aproximadamente 84 nGy/h (UNSCEAR, 

2000). A taxa de dose absorvida ao ar livre varia entre 10 e 200 nGy/h, com média 

ponderada pela população de, aproximadamente, 60 nGy/h (UNSCEAR, 2000). 

O Anexo 1 apresenta os resultados de medidas de taxa de dose absorvida no 

interior de residências brasileiras (ROSA, 1997). 

A radiação cósmica contribui com a dose em função da altitude, ou seja, ao 

nível do mar o valor é de 0,3 mSv/ano e este valor aumenta com a altitude, como 

pode ser observado na FIG. 2.2 obtida do NCRP (1987). 
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FIG. 2.2 – Radiação cósmica em função da altitude 

 

Em suma, a dose total em um indivíduo, devido à radiação natural, é composta 

principalmente pelas doses externas devido às radiações gama e beta, e a dose 

interna devido à inalação de elementos radioativos. 

Para o cálculo das doses externas, os radionuclídeos mais importantes a serem 

considerados, além do 40K, são os das séries de decaimento do 235U, 238U e 232Th, 

que se encontram presentes na grande maioria dos NORM-resíduos. Neste trabalho, 

foram selecionadas, para o cálculo das doses externas, as radiações gama e beta 

que possuem maiores energias e porcentagens. 

A dose interna é gerada pela inalação do 222Rn, do torônio, 220Rn, e do 

actinômio, 219Rn, e seus produtos de decaimento, pertencentes respectivamente às 

séries do 238U, 232Th e 235U. 

Entretanto, no anexo D do UNSCEAR (1982), bem como no anexo A do 

UNSCEAR (1993) é considerado apenas o 222Rn (Produto de decaimento do 226Ra 

da série do 238U) para a análise da dose interna, visto que este comumente possui 

maior abundância dentre os radionuclídeos gasosos, e que o 220Rn e o 219Rn têm 

meias-vidas de decaimento de 55,6 e 3,9 segundos, sendo a concentração destes e 

de seus descendentes geralmente baixas, ou ainda extremamente reduzidas. 

Da mesma forma, o modelo matemático desenvolvido neste trabalho para o 

cálculo estimado da dose interna considera apenas o 222Rn, e desconsidera as 

contribuições originárias do 220Rn e do 219Rn. 
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2.1.1  IRRADIAÇÃO EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO GAMA 

 

 

A radiação gama é uma onda eletromagnética (fótons) que é emitida sempre 

que um núcleo de um átomo passa de um nível de energia mais alto para outro mais 

baixo, e que ocorre sucessivamente até que o núcleo deste átomo atinja o chamado 

nível fundamental, que é o nível mínimo de energia possível. Dessa forma, o 

espectro de energia devido aos raios gama é sempre discreto. 

Dentre os tipos de radiação produzidas pelos radionuclídeos naturais presentes 

na crosta terrestre, a radiação gama é a mais penetrante. A atenuação dessa 

radiação ocorre exponencialmente em função da espessura da blindagem. 

A dose absorvida no homem depende exclusivamente das concentrações dos 

radionuclídeos presentes nos materiais a serem adotados para a construção da casa 

e da estrada, bem como do solo onde estejam localizadas essas construções. 

 

 

2.1.2  IRRADIAÇÃO EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO BETA 

 

 

A radiação beta é constituída de partículas originadas em núcleos instáveis de 

átomos, podendo ter carga negativa (elétron), que é emitida quando um nêutron se 

transforma em um próton, ou carga positiva (pósitron), que é emitida quando um 

próton se transforma em um nêutron. 

Devido ao fato da energia envolvida no processo de desintegração beta ser 

distribuída aleatoriamente entre as várias partículas resultantes, a radiação beta 

apresenta um espectro contínuo de energia, sendo adotado, geralmente, um valor 

médio de energia para caracterizar a emissão de determinado radionuclídeo (1/3 da 

energia máxima). 

As partículas betas possuem pouco poder de penetração na matéria devido a 

presença de carga elétrica.  

Da mesma forma que para a radiação gama, a dose absorvida devido à radiação 

beta depende principalmente das concentrações dos radionuclídeos presentes nos 

materiais. 
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2.1.3  IRRADIAÇÃO EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO ALFA 

 

 

A radiação alfa é uma partícula emitida espontaneamente por núcleos instáveis 

pesados, sendo formada por dois prótons e dois nêutrons, que se transforma no 

átomo de hélio quando absorve dois elétrons. 

Por ser a radiação com maior massa, as partículas alfa perdem rapidamente a 

energia ao ionizar átomos em sua trajetória, criando pares de íons, que por sua vez 

ocorrem em maior quantidade ao final da trajetória quando a velocidade da partícula 

é menor propiciando uma maior deposição da energia, resultando todo esse 

processo em um alcance muito pequeno. Em vista disso, são mais facilmente 

blindadas do que a radiação beta, que possui massa muito menor. 

A radiação alfa dificilmente ultrapassa a espessura da pele humana, não 

ocorrendo danos quando considerada sua influência a partir do ambiente externo, 

entretanto quando esta é originada a partir de um radionuclídeo que foi inalado, esta 

promove uma dose interna que já produz danos mensuráveis. 

 

 

2.1.4  IRRADIAÇÃO INTERNA DEVIDO À INALAÇÂO DO 222Rn 

 

 

O Rádio, 226Ra, presente nos solos e materiais de construção ao decair gera o 

radionuclídeo 222Rn que é um gás incolor e inodoro, mas altamente solúvel em água 

e solventes não-polares, com a meia-vida de 3,84 dias. Todos os seus produtos de 

decaimento, 218Po, 214Pb, 214Bi e 214Po possuem meias-vidas curtas, entre 164 μs e 

26,8 min. Estes associam-se a aerossóis e, por esse meio, entram nos pulmões 

onde partículas alfa danificam as células basais do tecido pulmonar, ocorrendo 

também danos menores devido às emissões gama e beta destes radionuclídeos 

(ROSA, 1997). 

O 222Rn migra do solo e de águas do subsolo, entra na atmosfera e fica 

concentrado em espaços fechados.  
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As principais entradas de 222Rn em espaços fechados, casas e edifícios, são as 

rachaduras em paredes e pisos, tubulações de água, dutos de ventilação e a 

emanação de materiais de construção (POPOVIĆ et al, 2006), conforme pode ser 

observado na FIG. 2.3. 

 

 
 

FIG. 2.3 – Principais entradas de 222Rn em casas 
 

Pode-se distinguir duas etapas no fluxo de 222Rn proveniente das substâncias 

sólidas para o meio ambiente (ROSA, 1997) (UNSCEAR, 1988). 

 

a) Emanação: liberação do 222Rn da matriz sólida para os poros do material 

preenchidos com ar ou água, e; 

b) Exalação: transporte do 222Rn presente nos poros do material até o meio 

ambiente. 
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As concentrações médias de 222Rn em espaços fechados nos países de clima 

frio são de 2 a 15 vezes maiores nos invernos do que nos verões, devido ao 

confinamento dos ambientes internos (POPOVIĆ et al, 2006). Esta grande variação, 

em função da temperatura, não ocorre nos países de clima quente. 

A avaliação da exposição ao 222Rn e sua família deve considerar as 

concentrações de atividade efetivas dos radionuclidos emissores alfa que são 

inalados. Esta consideração levou a definição da taxa de exposição de 222Rn em 

termos de uma quantidade designada como concentração de energia potencial alfa 

(PAEC) com unidade de J/m3, ou ainda, WL (nível de trabalho).  

Esta pode ser facilmente calculada, desde que as atividades dos radionuclídeos 

sejam medidas. Como muitas vezes essas atividades não são conhecidas, são 

usados os conceitos de concentração equivalente em equilíbrio e o fator de 

equilíbrio. São usados também os chamados coeficientes de conversão, explicados 

mais abaixo. 

A energia potencial alfa, εp, é definida para cada átomo descendente do 222Rn, 

como sendo a soma das energias das partículas alfa emitidas durante o decaimento 

deste átomo até o 210Pb. A energia potencial alfa por unidade de atividade Ep, em 

J/Bq, de um determinado radionuclídeo, com meia-vida T½ e constante de 

decaimento λ, é dado pela EQ. 2.1. No Anexo 2 temos os valores de εp e εp/λ  

(ICRP, 1994). 

 

( )2ln

T
E 2

1p
p

∗
==

ε

λ
ε

 

 
(2.1) 

 

 

A concentração de energia potencial alfa, Cp, de qualquer mistura de produtos 

de decaimento do 222Rn é definida como a soma da energia potencial de todos os 

átomos presentes na mistura por unidade de volume de ar, em J/m³, sendo 1 J/m³ 

igual a 6,242x1012 MeV/m3. A soma das concentrações de energia potencial alfa dos 

produtos de decaimento com concentração em atividade igual a Ci (ICRP, 1994) é 

dada pela EQ. 2.2. 
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A quantidade logo acima, Cp, relacionada a qualquer mistura de produtos de 

decaimento do 222Rn e que não estejam em equilíbrio, também pode ser expressa 

em termos da chamada concentração equivalente ao equilíbrio, Ceq, do nuclídeo 

precursor dessa mistura: o 222Rn.  

Assim, a concentração equivalente ao equilíbrio, em Bq/m³, é a concentração em 

atividade de 222Rn em equilíbrio radioativo com os seus descendentes de vida curta 

que tem a mesma concentração de energia potencial alfa, Cp, que a da mistura real 

fora de equilíbrio. 

O fator de equilíbrio, F, caracteriza o desequilíbrio existente entre a mistura de 

descendentes e o 222Rn em termos da energia potencial alfa e é definido como a 

relação entre a concentração equivalente ao equilíbrio e a concentração do 222Rn no 

ar, Co (EQ. 2.3). 

 

o

eq

C
C

F =
 

 

(2.3) 

 

A exposição para um indíviduo devido à inalação dos descendentes do 222Rn, P, 

é definida como a integral, ao longo de um período T, da concentração de energia 

alfa potencial no ar, Cp, (EQ. 2.4) ou para o correspondente à concentração 

equivalente ao equilíbrio, Ceq, (EQ. 2.5) 
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As unidades de exposição, para Pp e Peq, são dadas respectivamente por J.h/m³ 

e Bq.h/m³. 

A exposição para concentração de energia potencial alfa, Pp, é expressa muitas 

vezes na unidade histórica denominada WLM (Working Level Month), usada em 

referência a níveis de trabalho mensal para os trabalhadores das minas.  

Inicialmente definiu-se o WL (Working Level) como sendo a concentração de 

energia alfa potencial associada aos descendentes do 222Rn, em equilíbrio com 

3,7 Bq/l. Esta concentração era cerca de 1,3 x 105 MeV/l, visto que o valor exato 

dependia da estimativa da energia alfa por desintegração. 

Recentemente, a definição do WL passou a ser o valor para a concentração de 

energia alfa potencial que é igual a 1,3 x 105 MeV/l, ou ainda, 2,083 x 10-5 J/m³ 

(ICRP, 1994). 

Considerou-se que há 170 horas trabalhadas em um mês, uma vez que a 

quantidade foi introduzida para a especificação da exposição profissional. As 

relações entre as unidades históricas e do SI são as seguintes:  

 

a) 1 WLM = 3,54 x 10-3 J.h/m³, e; 

b) 1 J.h/m³ = 2,82 x 102 WLM. 

 

Os coeficientes de conversão entre as quantidades Cp, Ceq, Pp e Peq acima 

citados, são dados no Anexo 3. 

Para a maioria dos fins, é suficiente utilizar um fator de equilíbrio de 0,4 e uma 

ocupação de aproximadamente 2000 ou 7000 horas por ano para ambientes de 

trabalho ou para espaços interiores em geral (UNSCEAR, 1988). Ou seja, para 

trabalhadores, considera-se 170 h/mês resultando em 2.020 h/ano, e para ocupação 

em ambientes fechados (trabalho+moradia) considera-se 7.008 h/ano, que 

representa um uso de 80% do tempo total de 8.760 h/ano de vida de um indivíduo. 

Dessa forma, a exposição contínua a uma concentração de 222Rn de 1Bq/m³ 

resulta em uma exposição anual de 1,56 x 10-5 J.h/m³ (4,40 x 10-³ WLM) para 

ambientes internos (trabalho + moradia). Igualmente, o valor correspondente ao local 

de trabalho é de 4,45 x 10-6 J.h/m³ (1,26 x 10-³ WLM). (ICRP, 1994) 
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2.2  ASPECTOS REGULATÓRIOS QUANTO À RADIOPROTEÇÃO 

 

 

De forma a orientar as decisões quanto ao uso dos materiais de construção em 

função da exposição da população segundo padrões radiológicos aceitáveis, muitos 

países aplicam um índice baseado na atividade equivalente em 226Ra, calculado com 

base nas concentrações do 226Ra, 232Th e 40K.  

Esse índice varia conforme as considerações dos fatores de ocupação e 

blindagem, relacionados à radiação externa, bem como em função dos aspectos 

decorrentes da inalação do 222Rn e seus descendentes, podendo ser considerado 

ainda a contribuição do 220Rn. 

Em muitos países esse índice é dado pela EQ. 2.6, onde é permitido o uso do 

material quando este é menor que 1 (um).  
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Considerando a Influência do 222Rn, deve se alterar a EQ. 2.6 para a EQ. 2.7.  
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Atualmente, os países da Comunidade Européia adotam uma outra variação 

desse índice, dado pela EQ. 2.8 (EUROPEAN COMMISSION, 1999). 
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Onde: 

 

I ...... Índice Médio de Concentração (adimensional) 

CRa ..Concentração de Atividade do 226Ra presente no material (Bq/kg) 

CTh...Concentração de Atividade do 232Th presente no material (Bq/kg) 

CK.....Concentração de Atividade do 40K presente no material (Bq/kg)  

 

O critério de dose usado com este índice adotado pela Comissão Européia é 

apresentado na TAB. 2.1. 

 

TAB. 2.1 – Critério de dose adotado pela Comissão Européia 

Critério de Dose 0,3 mSv/a 1,0 mSv/a 

Materiais usados em grande quantidade (ex.: concreto) I ≤ 0,5 I ≤ 1,0 

Materiais usados em menor quantidade (ex.: ladrilhos, 
placas) 

I ≤ 2,0 I ≤ 6,0 

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 1999 

 

Entretanto, as relações entre as taxas de exalação de 222Rn e a concentração de 

atividade de seu precursor, o 226Ra, apresentam valores bem diferenciados em 

alguns casos, devendo ser considerados os vários fatores que interferem na taxa de 

exalação como o tamanho dos grãos e o teor de umidade, o que indica que pode 

não ser adequado o uso dos índices baseados na atividade equivalente em 226Ra, 

para estimar a taxa de exalação de 222Rn de um material de construção e com isso 

prever o acúmulo deste em um ambiente interno (TUCCIMEI et al, 2006). 

Em função do exposto, a metodologia desenvolvida neste trabalho não prevê o 

cálculo do Índice de Concentração de Atividade da Comissão Européia, para efeito 

de decisão quanto ao uso de materiais de construção com ou sem NORM-resíduos 

associados.  

Para tanto, o modelo matemático calcula as doses envolvidas em cada caso, 

possibilitando uma análise preliminar quanto ao uso desses materiais com base nas 

orientações presentes nas Normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
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CNEN, e que, por sua vez, encontram-se elaboradas segundo os documentos da 

International Atomic Energy Agency, IAEA. 

Serão apresentados a seguir os significados dos conceitos de radioproteção: 

exclusão, isenção, dispensa condicional ou incondicional, e restrição de dose. 

 

 

2.2.1  EXCLUSÃO 

 

 

A Exclusão é um conceito que traduz a impossibilidade de controle da exposição 

para determinado tipo de radiação. Encontram-se neste caso as radiações: 

 

a) Provenientes do 40K existente intrinsecamente nos tecidos musculares dos 

seres vivos; 

b) De origem cósmica na superfície da Terra; 

c) Originárias de concentrações não modificadas de radionuclídeos na maioria 

dos materiais existentes, e; 

d) Oriundas das descargas gasosas dos sistemas de ventilação das 

construções, devido a presença do 222Rn e seus produtos de decaimento 

provenientes do solo, dos materiais de construção convencionais e do consumo de 

gás e água. 

 

 

2.2.2  ISENÇÃO 

 

 

O conceito de Isenção é entendido como sendo a interpretação de que há 

práticas e fontes associadas a essas práticas que podem ser consideradas isentas 

de controle regulatório devido ao fato destas apresentarem baixos níveis de 

radiação, atendendo assim aos princípios de que, radiologicamente, o risco 

individual e o impacto coletivo limitam-se a existência de doses triviais. 



 38

Assume-se que a prática ou o cenário é inerentemente seguro, sem 

probabilidade de ocorrência de cenários que possam levar a uma falha que conduza 

a uma não observação dos princípios acima mencionados. 

Deve ser observado que este conceito é aplicável aos cenários com quantidades 

moderadas de material, até uma tonelada. 

As doses triviais a serem consideradas para aplicação da isenção, segundo a 

IAEA, são as que: 

 

a) Se aplicam um nível de risco e de dose correspondente que não tenham 

efeitos significativos aos indivíduos, ou; 

b) Se utilizam o nível de fundo da radiação, na medida em que esta seja normal 

e inevitável, como nível de referência. 

 

É necessário que a dose total não exceda o nível da dose trivial, visto que uma 

pessoa pode ser exposta à radiação por diversas práticas isentas. Dessa forma a 

IAEA adotou o limite de dose da ordem de 10 μSv ao ano para a dose total. 

Considerando ainda que a isenção de uma prática possa resultar numa sensível 

dose efetiva coletiva anual, a IAEA limitou a dose coletiva efetiva anual da prática a 

1 pessoa.Sv.  

No caso de haver n radionuclídeos no material, para quantidades até uma 

tonelada, a soma apropriada de razões da atividade Ai, ou concentração em 

atividade Ci, pelo nível de isenção correspondente Aai ou Cai não deve exceder a 1 

(EQ. 2.9). 
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(2.9) 

 

 

2.2.3  DISPENSA INCONDICIONAL OU CONDICIONAL 
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O conceito de dispensa é definido como sendo o ato de retirar do controle 

regulatório os materiais ou objetos radioativos associados a uma prática autorizada.  

É aplicável para o caso de reciclagem e reutilização de materiais, ou para a 

deposição dos mesmos junto com outros sistemas de deposição convencionais. 

Este conceito permite reduzir a quantidade de materiais dispostos junto com os 

resíduos radioativos, desde que obedecidos os requisitos normativos. 

Os critérios de doses a serem adotados na dispensa são os mesmos que os 

adotados para a isenção. Entretanto, para a derivação dos níveis de dispensa se 

utilizam cenários diferentes que envolvem geralmente grandes quantidades de 

material, acima de 1 tonelada. 

A dispensa pode ser incondicional ou condicional. A dispensa incondicional 

ocorre quando o material apresenta valores de atividade e de concentração de 

atividade no máximo iguais aos valores dos níveis de isenção adotados para cada 

radionuclídeo. 

Quando os níveis de isenção são ultrapassados, a dispensa passa a ser 

condicional, decidindo-se entre deposição ou liberação específica de uso, sendo 

delimitado claramente pelo órgão regulador a destinação do material e sob quais 

condições esta deve ocorrer. 

 

 

2.2.4  INTERVENÇÃO 

 

 

O conceito de intervenção refere-se a toda ação adotada com o objetivo de 

reduzir ou evitar a exposição ou a probabilidade de exposição a fontes que não 

façam parte de uma prática controlada, bem como refere-se também a fontes que 

estejam fora de controle em conseqüência de desconhecimento de elementos 

radioativos associados, e de situações de emergência nuclear ou radiológica 

envolvendo acidentes, terrorismo ou sabotagem. 

Na ocorrência de exposições crônicas de membros do público, a intervenção 

pode ser aplicada como nos casos: 
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a) Exposição à radiação devido ao uso de materiais de construção com teores 

elevados de elementos das famílias do U ou do Th, ou; 

b) Exposições decorrentes da presença de radionuclídeos naturais presentes no 

solo, em teores mais elevados. 

 

Na maioria dos países europeus é adotado como nível de ação (intervenção) o 

valor de 200 Bq/m³ de concentração interna de 222Rn, para construções existentes 

(POPOVIĆ et al, 2006). 

Nos EUA o limite de concentração de 222Rn em ambientes internos adotado pelo 

EPA é de 148 (Bq/m³) (EPA, 2003). 

A FIG. 2.4 apresenta os limites propostos para as concentrações de 222Rn em 

habitações (média anual em Bq/m³) por alguns países do mundo, para edificações a 

construir ou existentes (UC, 2002) (ROSA, 1997) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.4 – Limites mundiais para as concentrações de 222Rn em habitações  
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2.2.5  RESTRIÇÃO DE DOSE E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO 

 

 

A restrição de dose aplica-se aos conceitos de isenção e dispensa, e seus 

valores são dados nos documentos da IAEA, onde é limitada a dose individual anual 

máxima para pessoas do público, atribuídas a uma nova prática, em mSv/a. 

Para a exclusão não é possível delimitar níveis ou restringir valores, visto que o 

controle é inviável. 

Os níveis de referência para intervenção aplicam-se a práticas não controladas 

ou situações sem controle. A IAEA considera que após 10 mSv/a a intervenção é 

justificada, e que após 100 mSv/a esta seria sempre justificada, não sendo 

provavelmente justificada a intervenção para níveis entre 10 e 1 mSv/a. 

A CNEN adotou dois limites de referência e não estabeleceu um nível superior 

de intervenção, a partir do qual a introdução de medidas é mandatória. Estabeleceu 

o valor de 10 mSv/a como nível genérico para avaliação da implementação de ações 

de intervenção, e o valor de 50 mSv/a como nível para implementação de ações de 

intervenção, independentes de justificativas. 

De forma a exemplificar as ações de intervenção, transcreve-se abaixo o item 

3.2 da Posição Regulatória 3.01/006 da CNEN, intitulada “Medidas de Proteção e 

Critérios de Intervenção em Situações de Emergência”: 

 

“As ações protetoras tomadas com base nas doses 
projetadas são justificadas nos casos em que os resultados 
indiquem haver probabilidade de ocorrerem sérios danos à 
saúde. Nessas circunstâncias, qualquer decisão de não 
implementar a ação protetora deverá ser justificada.” 

 

As informações acima descritas encontram-se compiladas na TAB. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 42

TAB. 2.2 – Limites para Intervenção, Isenção e Dispensa 

Dose individual anual 
(mSv/a) 

Intervenções 
Não há práticas 

Isenção e Dispensa 
Para práticas sem e com controle

Acima de 100 
Sempre justificada 
(IAEA e CNEN) 

 

Entre 100 e 50 

Pode ser justificada 
(IAEA) 
Sempre justificada 
(CNEN) 

 

Entre 50 e 10 

Pode ser justificada 
(IAEA) 
Deve ser justificado 
(CNEN) 

 

Entre 10 e 1 
Não é justificada  
(IAEA e CNEN) 

 

Entre 1 e 0,3  
Limite de dose, por indivíduo  
(Dispensa – IAEA) 
(Dispensa condicional – CNEN) 

Entre 0,3 e 0,1  

Restrição de Dose, por fonte, para 
componente prolongada 
(Dispensa – IAEA) 
(Dispensa incondicional – CNEN) 

Entre 0,1 e 0,01  

Restrição de Dose, por fonte, para 
todos os componentes 
(Dispensa – IAEA) 
(Dispensa incondicional – CNEN) 

Abaixo de 0,01  
Isenção e Dispensa incondicional 
(CNEN) 
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2.3  FONTES DE NORM-RESÍDUOS 

 

 

Em todo o mundo encontra-se hoje um passivo ambiental de grande monta, 

identificados após a adoção do conceito de NORM, que está começando a ser 

avaliado por organismos e governos quanto à destinação adequada dos resíduos, 

inclusive escórias. 

Considerando a situação atual e o contexto histórico citado acima, de acordo 

com PASCHOA (1998), CNEN (2004), e IAEA (2006), são identificadas como fontes 

de NORM-resíduo: 

 

a) A escória das indústrias de vidro e cerâmica, que possibilitou a construção de 

plantas industriais de obtenção do 226Ra para fins terapêuticos e outros; 

b) A escória das plantas de 226Ra; 

c) Os resíduos da produção de terras raras a partir da monazita, que contém 

muito tório associado; 

d) Os resíduos da indústria extrativa do U; 

e) O resíduo da indústria de fosfatos que recebe o nome de fosfogesso e que 

possui Th e U associados; 

f) Escórias metalúrgicas provenientes do beneficiamento do pirocloro (Nb), 

calcopirita (Cu), cassiterita (Sn), columbita-tantalita (Nb e Ta), zirconita (Zr),  bauxita 

(Al), micas litiníferas e criolita; 

g) Os resíduos, lamas e incrustações, das indústrias de petróleo e gás; 

h) Escória das plantas de fundição de estanho; 

i) Óxido de ferro do processamento de ilmenita para produção de rutilo sintético 

por processo de cloreto; 

j) Gesso vermelho do processamento de ilmenita para pigmento de dióxido de 

titânio (TiO2) por processo de sulfatos; 

k) As lamas do polimento da indústria de painéis de vidro, e; 

l) Escória da indústria de produção de fósforo. 
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2.4  NORM-RESÍDUOS GERADOS POR INDÚSTRIAS DE MINERAÇÃO 

 

 

A maior parcela dos NORM-resíduos origina-se a partir dos processos de 

beneficiamento existentes nas indústrias de mineração. 

Considerada a realidade brasileira, existem várias instalações minero-industriais 

que geram NORM-resíduos com as mais diversas características e que precisam ser 

gerenciados de forma adequada, de forma a minimizar os impactos no homem e no 

meio ambiente. De forma a exemplificar, pode-se citar a indústria de beneficiamento 

da monazita no Brasil, que teve seu apogeu entre as décadas de 1950 e 1960 em 

função da demanda por terras raras para várias aplicações tecnológicas da 

modernidade. Apenas nessa década foram geradas, oriundos desse processo, em 

torno de 3 x 105 e 3 x 104 toneladas do mesotório e da torta II (PASCHOA, 1998). 

Esta última é um resíduo que contém hidróxido bruto de tório junto com urânio. 

Apresenta-se a seguir uma relação das principais instalações brasileiras (CNEN, 

2004). Esta relação não pretende oferecer todas as informações necessárias para 

uma análise quanto ao uso dos NORM-resíduos, o que demandaria um maior 

conhecimento quanto aos radionuclídeos presentes e que em sua grande maioria 

não se encontram em equilíbrio secular devido aos processos físico-químicos pelo 

qual a matéria-prima passa no beneficiamento. 

A caracterização de cada instalação, referenciadas por letras de forma a 

preservar a identidade das empresas, encontra-se dividida em 3 alíneas: Matéria-

prima, Lavra/Beneficiamento, Produtos/NORM. 

Dessa forma, pretende-se exemplificar a variedade de NORM-resíduos 

existentes e o quanto de estudos seria necessário para viabilizar o uso destes. 

 

 

2.4.1  INSTALAÇÃO A - MINERAÇÃO NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: depósitos primários e aluvionares de cassiterita (Sn), 

columbita-tantalita (Nb e Ta), zirconita (Zr), xenotima (terras raras), micas litiníferas e 

criolita (F); 
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b) Lavra/Beneficiamento: O minério é transportado para a usina de 

beneficiamento e em seguida processados em plantas de “lavagem” para obtenção 

de pré-concentrados. Estes são transportados para uma planta central onde são 

produzidos os concentrados de cassiterita e de columbita-tantalita; 

c) Produtos/NORM: O concentrado de cassiterita é enviado à Instalação B, e o 

concentrado de columbita-tantalita é processado na própria Instalação, aonde é 

insumo na produção da liga metálica de Fe-Nb-Ta. O U e o Th estão presentes na 

estrutura cristalina do concentrado, o qual é submetido à pirometalurgia, gerando 

uma escória metalúrgica refratária. 

 

 

2.4.2  INSTALAÇÃO B  - METALURGIA NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: concentrados de cassiterita e de columbita, extraídas 

respectivamente da Instalação A e de outra instalação; 

b) Lavra/Beneficiamento: o complexo metalúrgico promove a retirada do 

Estanho através de fornos elétricos de redução; 

c) Produtos/NORM: Produz estanho e ligas de nióbio-tântalo, com chumbo como 

sub-produto. Os concentrados passam por um primeiro tratamento para obtenção do 

estanho, e a escória resultante, ainda contendo teores economicamente 

recuperáveis de estanho, é processada por processos físicos gerando nova escória. 

Esta última novamente é submetida aos processos. Esse retorno da escória aos 

processos ainda é realizado em dois momentos. Dessa maneira, a instalação gera 

escórias de 1a, 2a, 3a, e 4ª (em torno de 200.000 t acumuladas). A Instalação 

apresenta associação com U e Th nos materiais com os quais trabalha. 

 

 

2.4.3  INSTALAÇÃO C - MINERAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: minério de columbita-tantalita, rejeitos sólidos da própria planta 

e rejeitos industriais; 
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b) Lavra/Beneficiamento: O minério é desmontado com explosivos e 

transportado até a planta de beneficiamento físico, que consiste em separações 

gravimétrica, magnética e eletrostática. Em seguida, o concentrado de columbita-

tantalita sofre lixiviação em “reatores” com ácido fluorídrico, filtração e extração por 

solventes, com precipitação de óxidos de tântalo e de nióbio. Ao final do processo 

são gerados rejeitos sólidos; 

c) Produtos/NORM: Os produtos finais são o óxido de tântalo e o óxido de 

nióbio. O concentrado de tantalita-columbita tem teores na ordem de 800 ppm de U 

e 1.600 ppm de Th. Os rejeitos sólidos resultantes do processo constituem uma 

“borra” que possui atividade específica da ordem de 900 Bq/g. Análise de amostras 

da “borra” resultaram em teores de até 0,5 % de U3O8 e de 0,3 % ThO2, sendo a 

solubilidade do U da ordem de 25 % em água. 

 

 

2.4.4  INSTALAÇÃO D - MINERAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: rejeitos de tratamento químico dos minerais columbita e 

tantalita, oriundos de atividades metalúrgicas; 

b) Lavra/Beneficiamento: São acondicionados em bombonas e enterrados; 

c) Produtos/NORM: Os rejeitos constituem uma borra que possui teores de 

1,99 % de U3O8 e 0,74 % de ThO2, com atividade específica de 3.194 Bq/g e 

solubilidade em água da chuva de 19,9 % para o U. 

 

 

2.4.5  INSTALAÇÃO E - MINERAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: pirocloro com 2,7 % de Nb; 

b) Lavra/Beneficiamento: A lavra é feita em bancadas a céu aberto. O minério é 

transportado até o pátio da usina de concentração. O concentrado de pirocloro, já 

com 55 a 60 % de 2O5Nb é levado então para a usina de lixiviação, onde sofre 
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processos de eliminação dos elementos indesejáveis. Finalmente na usina é 

produzida a liga Fe-Nb por processo de redução aluminotérmica; 

c) Produtos/NORM: A Instalação produz ligas com nióbio, além de óxido de 

nióbio e nióbio metálico. Na área de concentração é gerado um milhão de toneladas 

anuais de rejeitos, no qual se concentra a maior parte do U e do Th. Processos 

pirometalúrgicos para produção da liga Fe-Nb produzem escória metalúrgica com 

atividade máxima de 1.850 Bq/g. 

 

 

2.4.6  INSTALAÇÃO F - MINERAÇÃO NA REGIÃO CENTO-OESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: pirocloro encontrado em um complexo ultramáfico-alcalino; 

b) Lavra/Beneficiamento: A lavra é feita em cava a céu aberto. Complexo 

industrial dividido nas seguintes áreas: lavra e tratamento do minério, tratamento 

químico, metalurgia e disposição de rejeitos. O minério moído, após a britagem e a 

moagem, alimenta a operação de desmagnetização. O minério desmagnetizado 

alimenta a operação de deslamagem, gerando a lama que é lançada na bacia de 

rejeitos e o minério deslamado, que é flotado para obtenção do concentrado de 

pirocloro. O concentrado é purificado por processo químico através de lixiviação 

alcalina e ácida, sendo em seguida enviado para redução aluminotérmica para 

obtenção da liga ferro-nióbio; 

c) Produtos/NORM: Produz liga de Fe-Nb. A Instalação apresenta associação 

com U e Th nos materiais com os quais trabalha. 

 

 

2.4.7  INSTALAÇÃO G - MINERAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 

 

a) Matéria-prima: a principal fonte de matéria prima da indústria nacional de 

fertilizantes fosfatados são os minérios apatíticos, e a produção desses fertilizantes 

inclui a mineração e beneficiamento da rocha fosfática. Tal resíduo apresenta 
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normalmente em sua composição concentrações baixas de fósforo e fluoreto, e 

radionuclídeos das séries do U e Th; 

b) Lavra/Beneficiamento: Essa rocha, composta basicamente de apatita, é 

tratada com ácido sulfúrico e água (processo por via úmida); é convertida 

inicialmente em ácido fosfórico, e dá origem a um subproduto constituído 

basicamente de sulfato de cálcio hidratado, que recebe a denominação de 

“fosfogesso” (CaSO4.nH2O); 

c) Produtos/NORM: Produz o ácido fosfórico e fosfatos usados nos fertilizantes. 

Após o ataque químico, os radionuclídeos migram de acordo com sua solubilidade, e 

os isótopos do Ra e Th, assim como o 210Pb e o 210Po se concentram no NORM-

resíduo denominado fosfogesso. Neste permanecem 80 % do 226Ra (que possui 

comportamento químico similar ao Ca). 

 

 

2.5  UTILIZAÇÂO DO NORM-RESÍDUO DENOMINADO FOSFOGESSO 

 

 

O fosfogesso é um NORM-resíduo oriundo da indústria de fertilizantes 

fosfatados, que produz os seguintes produtos: o ácido fosfórico, o 

superfosfatosimples (SSP), o superfosfatotriplo (TSP), o fosfato monoamônio (MAP) 

e o fosfato diamônio (DAP). 

No processo industrial de fabricação de ácido fosfórico e fertilizantes fosfatados, 

ocorre uma quebra do equilíbrio radioativo, e os radionuclídeos distribuem-se, 

segundo suas propriedades químicas, entre os produtos intermediários, finais e sub-

produtos do processo: 

 

a) Ra e Pb migram para o fosfogesso; 

b) U se concentra nos fertilizantes MAP e DAP; 

c) Th aparece indistintamente no fosfogesso e nos fertilizantes MAP e DAP, e; 

d) Os radionuclídeos restantes se concentram nos fertilizantes TSP e SSP. 
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Mundialmente temos que para cada tonelada de ácido fosfórico produzido são 

gerados entre 4,5 a 5,5 toneladas de fosfogesso. Desses, estima-se que 15 % tem 

sido reprocessados e utilizados, 57 % encontra-se armazenado ou empilhado a céu 

aberto e 28 % não possuem controle adequado ou não o possuem. 

Na Europa, as plantas das fábricas de fertilizantes, pioneiras no mundo, 

despejaram paulatinamente junto aos rios e oceanos, através das marés e 

inundações, grande parte do fosfogesso gerado por suas atividades. 

Além desse passivo ambiental, existem outros impactos gerados atualmente por 

esse NORM-resíduo que podem ser resumidos em: 

 

a) Lixiviação e escoamento superficial de elementos tóxicos (F-,  SO4
-2, metais 

pesados) e Ra (226Ra e 228Ra na forma solúvel) resultando na contaminação dos 

meios hídricos; 

b) Irradiação gama direta da pilha (trabalhadores); 

c) Liberação de aerossóis causados por erosão eólica nas pilhas, e; 

d) Inalação do gás 222Rn (trabalhadores). 

 

Considerando os NORM-resíduos existentes, o fosfogesso é o que apresenta 

maior potencial de reutilização. Este NORM-resíduo, após ser tratado para adequar 

suas características físico-químicas, pode ser reutilizado na construção civil, sozinho 

ou combinado com outros materiais, e na agricultura como elemento de correção de 

solos ácidos. 

Em algumas regiões do planeta, em função da indisponibilidade de gesso 

natural, ou ainda devido à falta de áreas convenientes de disposição ou 

armazenagem, floresceu uma cultura de aproveitamento total do fosfogesso, como 

no caso do Japão e Áustria, que possuem um índice de aproveitamento de 100 % 

(CARMICHAEL, 1985, apud CHANG et al, 1990, p. 6). 

Na construção civil há diversas formas de uso deste, como: (i) insumo na 

fabricação do cimento, (ii) retardante de pega, (iii) aterro na construção de obras e 

estradas, e (iv) matéria-prima para fabricação de painéis, placas, tijolos e ladrilhos. 

Como o nível de radioatividade encontrado no fosfogesso é da mesma ordem de 

grandeza daquele encontrado nos fertilizantes, apesar dos diferentes radionuclídeos 

presentes nestes dois casos, os riscos que advém do uso de fosfogesso na indústria 
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da construção podem tornar-se aceitáveis, desde que se faça um adequado controle 

radiológico. 

No Brasil a produção anual de fosfogesso é de 5,4 milhões de toneladas, sendo 

que desta são destinados respectivamente 38 % e 16 % ao uso na agricultura e na 

indústria de cimento. Apesar dos avanços já obtidos, os outros 46 % restantes da 

produção anual aumentam a cada ano o passivo ambiental, constituído dos 

depósitos a céu aberto, que hoje é de aproximadamente 69 milhões de toneladas. 

(MAZZILLI et al, 2000)  

A produção anual mundial de ácido fosfórico (P2O5) e fosfogesso aumenta a 

cada ano, fazendo com que soluções para o adequado acondicionamento do 

fosfogesso, ou ainda para a reutilização deste NORM-resíduo, adquiram uma 

crescente importância na sociedade. A produção crescente pode ser observada na 

FIG. 2.5 que abrange o período entre 1970 e 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5 - Produção Anual Mundial de Ácido Fosfórico (P2O5) e Fosfogesso 
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Cumpre lembrar que os casos internacionais de uso sempre estarão 

correlacionados à realidade específica do local onde se realizou a pesquisa e o 

aproveitamento deste NORM-resíduo, ou seja, para que soluções existentes em 

outros países sejam aplicadas à realidade brasileira, as metodologias usadas e os 

usos propostos precisarão ser validados por pesquisas nacionais. Além disso, 

deverão ser considerados outros aspectos como: viabilidade econômica, aceitação 

social, políticas habitacionais, etc... 

Dentre as aplicações possíveis para o fosfogesso temos: fertilizante e 

condicionador do solo por ser uma fonte de enxofre e cálcio (EPA autoriza o uso 

desde que a concentração de 226Ra seja abaixo de 370 Bq/kg), recuperação do 

enxofre (contribui para uma redução de até 22 % do custo de adubação), extensão 

do tempo de vida de aterros sanitários (nutrientes tais como cálcio e enxofre 

aceleram o processo de decomposição biológica), conversão do fosfogesso em 

carbonato de cálcio e sulfeto de amônia, fabricação de cerâmicas refratárias e 

construção de recifes artificiais (JACOMINO, 2005). BORRIS (1976, apud CHANG et 

al, 1990, p. 159) relaciona 217 artigos publicados no mundo entre 1951 e 1974 onde 

são relatados várias utilizações do fosfogesso purificado e não purificado, incluindo 

usos de menor porte, tais como mástique para pisos, azulejos decorativos, materiais 

compostos, agregado leve, materiais de isolamento, e lastro para via férrea. 

Nos EUA, existe um sem número de aplicações recentes, bem sucedidas na 

indústria da construção, que confirma o potencial futuro para a utilização de 

quantidades muito significativas do material básico em estado bruto ou purificado. 

CHANG et al (1990) apresentam os resultados obtidos nas várias pesquisas 

desenvolvidas no Instituto de Pesquisas do Fosfato da Universidade de Miami, na 

Flórida, que visam o estudo das características do fosfogesso e as aplicações deste 

quando associado aos materiais e técnicas construtivas convencionais. 

As experiências desenvolvidas por esse Instituto apresentam conclusões e 

observações que devem ser avaliadas, caso a caso, para a realidade de cada país, 

objetivando senão a validação, pelo menos a adequação destas experiências de 

forma a ampliar as possibilidades de uso do fosfogesso. 
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Dentre os aspectos que necessitam ser equacionados quando do uso do 

fosfogesso, encontram-se: 

 

a) Para que o fosfogesso possa ser usado no gesso acartonado ou em painéis 

para divisórias, é necessário retirar do fosfogesso as impurezas solúveis, de forma a 

não afetar significativamente o tempo de cura e a resistência dos materiais 

associados. A purificação pode ser feita por modificações dos processos de 

fabricação do ácido fosfórico (P2O5) e por processos de limpeza suplementares. 

b) Para que o fosfogesso possa ser usado como aditivo na fabricação do 

cimento, é necessário retirar do fosfogesso as impurezas tais como fosfatos, 

fluoretos e componentes orgânicos que afetam a qualidade de cimento. Nesse 

reuso, apesar da umidade entre 20 % e 30 % dos granulados finos do fosfogesso 

representar uma grande dificuldade para o manuseio durante o transporte, o 

armazenamento e o ajuste nos moinhos de clinker de cimento, obtém-se grandes 

benefícios com a adição de 3 % a 5 % de fosfogesso no cimento: retardo do tempo 

de pega do cimento, neutralização do encolhimento, rapidez no desenvolvimento da 

resistência inicial, e maiores força e resistência à deterioração por sulfatos 

(ERLENSTADT, 1980, apud CHANG et al, 1990, p. 6). 

c) O fosfogesso obtido a partir de diferentes fontes apresenta variações 

significativas em suas propriedades, o que indica a necessidade de se realizar a 

caracterização deste material, antes da destinação de uso a ser dada a este. Com 

uma seleção apropriada de fontes e controles de engenharia, o fosfogesso 

apresenta um grande potencial para uso em aplicações industriais, incluindo a 

construção de rodovias e produtos pré-moldados para a construção, como tijolos e 

blocos de alvenaria. Observado este aspecto, já foi comprovado que nestes 

produtos a força de compressão é comparável à força de compressão de um 

concreto de boa qualidade, o que leva a considerar a possibilidade de usar o 

fosfogesso como um substituto para o concreto em determinadas aplicações. 

d) O fosfogesso quando encharcado não resiste bem à compactação, sendo 

necessário a adição de materiais estabilizadores para este caso de reuso. 
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e)  Pode-se afirmar que o grande potencial de uso futuro do fosfogesso em 

materiais de construção ocorrerá através das várias utilizações de tijolos e blocos 

produzidos segundo um processo estático de compactação. No geral, as avaliações 

técnicas indicam que as paredes executadas com tijolos e blocos de fosfogesso 

podem satisfazer as exigências da maioria das situações concretas existentes em 

um edifício. 

 

Existe ainda um grande potencial para uso de significativas quantidades de 

fosfogesso na construção e na pavimentação de estradas. SUMANTH (1988, apud 

CHANG et al, 1990, p. 182) fez uma análise econômica, comparando obras 

rodoviárias experimentais com os métodos tradicionais de construção rodoviária. Os 

resultados indicaram uma nítida vantagem econômica na utilização do fosfogesso 

como material fino em misturas com outros materiais, em comparação com o uso da 

argila, chegando as seguintes conclusões: (i) O fosfogesso pode ser usado como 

aglutinante em misturas para a base da estrada, (ii) As misturas com fosfogesso são 

mais fáceis de trabalhar em relação às misturas de barro, (iii) O custo de operação, 

incluindo a mobilização de equipamentos, para a construção de estradas de 

fosfogesso é inferior ao das estradas de barro, (iv) Tempestades ocorridas durante a 

construção não provocaram atrasos excessivos, porque a mistura compactada de 

fosfogesso absorveu menos água, (v) O uso de fosfogesso evita a ocorrência de 

rachaduras que surgem freqüentemente em estradas de barro devido à retração 

deste, (vi) A estabilidade das misturas compactadas com fosfogesso é superior ao 

das misturas com argila. 

Outra tecnologia de uso do fosfogesso para a construção de estradas consiste 

na adição deste à tecnologia do concreto compactado com rolo, o que permite uma 

maior eficiência na compactação deste com rolos compressores, onde o custo final é 

reduzido em um terço em comparação ao uso da mesma tecnologia sem fosfogesso. 

As vantagens do uso desta tecnologia com fosfogesso neste tipo de pavimentação 

podem ser assim listadas: (i) O fosfogesso acrescenta mais finos de forma que 

melhora a compactação e a aparência da superfície final, sem prejudicar a 

durabilidade em longo prazo, (ii) Há uma menor retração dos materiais, diminuindo 

assim o surgimento de fissuras, (iii) Retarda o tempo de cura, assegurando uma 

melhor segurança na execução de juntas frias. 



 54

2.6  POTENCIAL DE USO DE OUTROS NORM-RESÍDUOS 

 

 

O rejeito oriundo do beneficiamento da Bauxita pode ser usado como matéria-

prima na composição de materiais de construção. 

No Brasil, existe a experiência de fabricação de tijolos associados com o NORM-

resíduo oriundo da Bauxita, os quais geraram um acréscimo de dose da ordem de 

0,08 mSv/ano (ROSA, 1997). 

 

Entretanto, os rejeitos oriundos da Tantalita, da Columbita, da Zirconita e da 

Cassiterita necessitam de maiores estudos objetivando o desenvolvimento de 

tecnologias para o seu reaproveitamento. 

No IAEA (2006) existe o relato de que muitos dos NORM’s tem algum potencial 

para uso em outros processos que visam a criação de novos produtos, onde são 

apresentados algumas possibilidades de reutilização dos NORM’s, TAB. 2.3. 

 
TAB. 2.3 – Possibilidades de reutilização de alguns NORM’s 

NORM 
T1/2 > 30 anos 

OPÇÕES DE USO 

Grandes volumes com baixa concentração de atividade 

Fosfogesso  

Purificação da água  
Materiais de construção  
Fertilizantes  
Melhoramento do solo (agricultura)  
Cobertura diária para os aterros sanitários 

Cinzas  

Construção de estradas  
Indústria cimenteira  
Fertilizante e condicionador do solo  
Associado ao concreto ou a blocos de concreto para construção 

Escórias Construção de estradas  

Pequenas quantidades com alta concentração de atividade 

Metais Reciclagem de metal 

Fonte: IAEA, 2006 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 

3.1  SISTEMA COMPUTACIONAL ALGÉBRICO DE CÁLCULO MATHEMATICA 

 

 

O software adotado para o desenvolvimento do modelo matemático para cálculo 

das doses devido ao uso de NORM-resíduos associado a outros materiais, é o 

Mathematica desenvolvido pela Wolfram Research, líder em desenvolvimento de 

software de computação simbólica. A empresa foi fundada em 1987 por Stephen 

Wolfram e lançou a primeira versão de seu produto principal, o Mathematica, no ano 

de 1988.  

O Mathematica é um dos sistemas computacionais de cálculo completamente 

integrado existentes no mundo e tem hoje a confiança de mais de um milhão de 

usuários na indústria, governo e educação. 

Mathematica é um programa de computador que implementa um sistema de 

álgebra computacional. Muito além de uma linguagem de programação, contém 

diversas bibliotecas de programação prontas a serem usadas para diversos fins em 

várias áreas das ciências exatas.  

Dentre outros recursos, encontra-se o uso de computação simbólica (operações 

com literais) e numérica, otimização, programação linear, análises e visualização 

(gráficos 2-D e 3-D). 

 

 

3.2  MODELO MATEMÁTICO DESENVOLVIDO  

 

 

O modelo matemático desenvolvido no Mathematica calcula, para um cômodo 

da casa, as contribuições de dose devido às quatro paredes, teto, piso e solo, bem 

como possibilita também o cálculo da contribuição de dose para uma estrada, 

usando uma aproximação por áreas equivalentes circulares. Para tanto, executa os 
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cálculos segundo um vetor único de oito variáveis com os dados de oito painéis: 

quatro paredes, teto, piso, solo, e estrada. 

Dessa forma, o modelo matemático calcula: 

 

a) Dose externa esperada devido à radiação gama, para o cômodo e a estrada; 

b) Dose externa esperada devido à radiação beta, para o cômodo e a estrada, e; 

c) Fluxos, Concentrações e Doses Equivalentes Efetivas devido à inalação de 
222Rn (apenas para o comôdo, considerado um volume fechado, ou seja, mesmo 

que a contribuição para a dose seja oriunda de apenas um painel). 

 

Os cálculos podem ser realizados com ou sem equilíbrio secular para as cadeias 

do U e/ou do Th.  

Os painéis do cômodo, bem como as áreas equivalentes circulares usadas no 

cálculo das doses, são mostrados na FIG. 3.1. 

 

 
FIG. 3.1 – Painéis e áreas equivalentes circulares de um cômodo 
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Para a estrada, o modelo matemático considera no cálculo um trecho de estrada 

com comprimento igual a três vezes a largura. O cálculo das doses devido às 

radiações gama e beta são realizados considerando-se duas opções de 

aproximações por áreas equivalentes circulares.  

Essas duas opções permitem observar o quão aproximado está o valor 

calculado em relação à dose real (Dreal). 

A primeira opção calcula a dose, tanto gama quanto beta, segundo três áreas 

circulares equivalentes, cada uma, a um terço da área do trecho de estrada adotado, 

como indicado na FIG. 3.2. Dessa forma obtém-se um valor conservativo para a 

dose calculada no centro da estrada (Dprimop), pois ao valor da dose calculada para a 

área equivalente central da estrada (Deqct) são somadas as doses das duas áreas 

equivalentes laterais calculadas em pontos de medida acima e no centro de suas 

áreas (Deqlt), ou seja, a Dprimop é três vezes o valor da Deqct. 

 

 
 

FIG. 3.2 – Área real e áreas circulares equivalentes da estrada. 
 

A segunda opção calcula a dose (Dseguop), tanto gama quanto beta, segundo 

uma única área circular equivalente à área total da estrada, como indicado na 

FIG. 3.3. Dessa forma obtém-se um valor de dose menos conservativo do que o 

obtido com a primeira opção (Dreal < Dseguop < Dprimop).  
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FIG. 3.3 – Trecho de estrada e área equivalente circular 
 

Apresenta-se a seguir os conceitos usados para os cálculos das doses, bem 

como as premissas técnicas adotadas de forma a obterem-se valores 

conservadores, a favor da segurança radiológica. 

 

 

3.2.1  CÁLCULO DE DOSE EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO GAMA 

 

 

No cálculo da dose externa devido à radiação gama são considerados os 

valores dos gamas dos radionuclídeos presentes nas cadeias do 235U, 238U e 232Th, 

com probabilidade de emissão superior a 1%. Esse conjunto abrange um total de 

17 radionuclídeos e 170 gamas de energias diferentes, a seguir relacionados: 

 

a) 235U => 235U (3γ), 223Ra (5γ), 227Th (3γ), 211Bi (1γ), 219Rn (1γ), 211Pb (1γ) 

b) 238U => 234Th (1γ), 226Ra (1γ), 214Pb (11γ), 214Bi (52γ) 

c) 232Th => 224Ra (1γ), 228Th (2γ), 212Pb (3γ), 208Tl (9γ), 212Bi (11γ), 228Ac (64γ) 

d) 40K (1γ) 

 

Com os dados básicos iniciais do cômodo e/ou da estrada, são calculadas as 

áreas circulares equivalentes, e seus raios. 
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O modelo matemático calcula a dose referente a uma posição central do cômodo 

e ao ponto central acima da estrada. Para tanto, é calculada a dose devido a cada 

um dos painéis considerados e realizada a soma, dose total, para o caso do 

cômodo.  

Os cálculos são realizados para as concentrações de atividade ou volumétricas 

dos radionuclídeos presentes em cada painel. 

O modelo matemático para cálculo da dose considera também a correção para o 

espalhamento gama e leva em consideração a variação da espessura dos materiais. 

O Fluxo de fótons Φ (fótons/(cm2s)) a uma distância z (cm) do topo de uma fonte 

cilíndrica de altura h (cm) e raio r (cm), aproximado por uma geometria cônica, é 

calculado (EQ. 3.1) a partir da integração de uma fonte em forma de disco e 

considerando ainda um fator de build-up variável com a espessura, de acordo com a 

geometria descrita na FIG. 3.4 (ROCKWELL, 1956). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3.4 – Geometria de tronco de cone para cálculo do fluxo de fótons 
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Onde: 

 

µar ...Coeficiente de atenuação do ar, em 1/cm; 

µs ....Coeficiente de atenuação do material do painel, em 1/cm; 

Sv ...Concentração volumétrica da fonte, em Bq/cm3; 

E1 .....Função Integral. 
 

Para se obter a equação do fluxo Φ (EQ. 3.1), deve-se inicialmente calcular o 

fluxo para uma fonte circular de raio R, que tem uma concentração superficial SA, em 

Bq/cm². O fluxo no ponto P, distante do centro do disco de uma distância a, é 

calculado por meio da integração de um fluxo diferencial de fótons dΦ (EQ. 3.2) 

dado por um anel diferencial entre r e r+dr, como representado na FIG. 3.5. 

 
FIG. 3.5 – Geometria de anel diferencial para cálculo de fluxo de fótons 
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Considerando ainda a FIG. 3.5, podemos escrever as EQ. 3.3, EQ. 3.4, EQ. 3.5, 

EQ. 3.6 e EQ. 3.7. 
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Substituindo as EQ. 3.3, EQ. 3.4, EQ. 3.5, EQ. 3.6 e EQ. 3.7 em dΦ (EQ. 3.2), 

teremos as EQ. 3.8 e EQ. 3.9. 
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A Função Integral E1 é definida pela EQ. 3.10. 
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Reescrevendo a EQ. 3.9 obtém-se a EQ. 3.11 para uma fonte circular plana, 

onde temos uma concentração superficial SA. 

 

( ) ( )( )[ ]θφ sec*bEbE*
2

S
11

A
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I(3.11) 

 

Com a EQ. 3.11 deduz-se a EQ. 3.12 para o tronco de cone, fazendo o cálculo 

do fluxo para vários discos, dΦ, de espessura dx (FIG. 3.4). 
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Quando consideramos que cada disco possui discos atenuadores do próprio 

material entre ele e o ponto P, torna-se necessário acrescer, na EQ. 3.12, a variação 

que passa a existir no fator de build-up, B, dado pela equação EQ. 3.13. 

 

( ) ( ) ( )[ ]xh
B

xh
B

s2s1 eC1eCB −∗∗−−∗∗− ∗−+∗= μαμα
 

 AA  

                    

(3.13)

Em função das energias gama calculam-se as constantes de build-up: CB, α1 e 

α2. Para tanto se interpolam os valores existentes na literatura, dados no Anexo 4. 

Associando B (EQ. 3.13) à equação do fluxo dΦ (EQ. 3.12) para cada disco 

existente no tronco de cone, encerra-se a dedução da EQ. 3.1 para o fluxo Φ . 

Com o fluxo Φ, obtém-se a dose Dγ, em Sv/h, segundo a equação EQ. 3.14. 
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Onde: 

 

E.....Energia de cada gama, em MeV; 

P.....Percentual relativo a cada gama; 

μ/ρτ .Coeficiente de absorção mássico do tecido, em cm2/g; 

Fc....Fator de conversão de unidades igual a 1,61 x 10-10(g.Sv/MeV) * 3600(s/h). 

 

O modelo matemático, neste caso, utiliza nos cálculos as EQ. 3.1 e EQ. 3.14. 

 

 

3.2.2  CÁLCULO DE DOSE EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO BETA 

 

 

No cálculo da dose externa devido à radiação beta são considerados os valores 

das maiores energias, em MeV, e respectivos percentuais, dos betas dos 

radionuclídeos presentes nas cadeias do 235U, 238U e 232Th. Esse conjunto totaliza 14 

radionuclídeos e 24 betas, a seguir relacionados: 

 

a) 235U => 207Tl (1β); 

b) 238U => 234Th (1β), 234Pa (1β), 234Pa* (2β), 218Po (1β), 214Pb (2β), 214Bi (2β), 
210Tl (2β), 210Bi (1β); 

c) 232Th => 228Ra (1β), 228Ac (3β), 212Pb (2β), 212Bi (2β), 208Tl (3β). 

 

Considerando que cada painel é aproximado para uma fonte plana circular 

equivalente, o programa calcula a dose referente a uma posição central do cômodo 

e ao ponto central acima da estrada. Para o cômodo é calculada a soma das doses 

de cada superfície interna de contribuição dos painéis considerados. 

Os cálculos podem ser realizados de maneira direta, sendo conhecidas as 

concentrações superficiais, ou ainda indiretamente, considerando-se uma espessura 

de material igual a 1 livre caminho médio para beta, em cm, que ao ser multiplicada 

pela concentração em Bq/cm3 resulta em uma concentração superficial estimada. 

O modelo matemático para cálculo da dose externa devido à radiação beta 

considera no cálculo a energia média para cada radionuclídeo, tendo em vista que o 
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espectro de energia desta radiação é contínuo, ao invés de discreto como no gama. 

Vários estudos sugerem equações empíricas para o cálculo da dose externa devido 

à radiação beta. 

Serão usadas neste trabalho as equações empíricas de Loevinger, TAB. 3.1, 

que calculam a taxa de dose externa devido à radiação beta, Dβ (Sv/h), a uma 

distância x (g/cm²) localizada no eixo de uma fonte plana-circular finita de raio b 

(g/cm²), coberta por uma concentração uniforme superficial SA (HINE, 1958). Para as 

três condições de contorno, EQ. 3.14, EQ. 3.15 e EQ. 3.16, têm-se respectivamente 

três equações empíricas de Loevinger, EQ. 3.17, EQ. 3.18 e EQ. 3.19. 

 

TAB. 3.1 - Equações empíricas de Loevinger para fonte plana-circular finita 

Condições de contorno e soluções 
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Segunda condição de contorno:   xcr >≥
ν
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Terceira condição de contorno:   ν
cx ≥  

 

(3.16)
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As EQ. 3.17, EQ. 3.18 e EQ. 3.19 são obtidas pela dedução a seguir. 

Inicialmente calcula-se a dose Dβ P para uma fonte pontual, que tem uma 

concentração de atividade S. A dose no ponto P, distante da fonte pontual de uma 

distância r (g/cm²), é calculada por meio das equações empíricas de Loevinger para 

fonte pontual, apresentadas na TAB. 3.2. 

Para duas condições de contorno, EQ. 3.23 e EQ. 3.24, têm-se respectivamente 

duas equações empíricas de Loevinger para fonte pontual, EQ. 3.25 e EQ. 3.26. 

 

TAB. 3.2 - Equações empíricas de Loevinger para fonte pontual 

Condições de contorno e soluções 
 

Primeira condição de contorno:   rc
>

ν  

 

(3.23)
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Segunda condição de contorno:   
ν
cr ≥  

 

(3.24)

 

( )r*1e*S*KD
P

ν
β

−=  
 

 

(3.26)

 

A FIG. 3.6 indica uma envoltória que representa o limite entre as duas condições 

de contorno constantes na TAB. 3.2.  
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FIG. 3.6 – Esquema das condições de contorno para fonte pontual 

 

Estando a fonte pontual no ponto 0, a dose é calculada segundo a EQ. 3.25 ou a 

EQ. 3.26 para os casos em que o ponto de cálculo encontra-se respectivamente 

dentro ou fora da envoltória. 

Na EQ. 3.25 o termo entre colchetes constitui um acréscimo na dose recebida 

quando o ponto de medição está localizado entre a fonte e o valor do que pode ser 

denominado livre caminho médio para beta c/ν (g/cm²). Este é definido como a razão 

entre um valor empírico adimensional c, dependente da energia máxima beta, e o 

coeficiente de atenuação mássico ν (cm²/g). Na FIG. 3.6 pode-se observar a 

envoltória, em linha tracejada, da distância que equivale ao livre caminho médio para 

beta. 

Quando o ponto de medição encontra-se além do valor do livre caminho médio 

para beta, o termo entre colchetes da EQ. 3.25 é considerado igual à zero, 

resultando na EQ. 3.26. 

O valor empírico c, para o ar, é dado pela EQ. 3.27 em função da energia 

máxima da partícula beta Emáx: 

 

máxE*55,0e*11,3c −=  
 

(3.27) 

 

Para o tecido o valor empírico c assume, em função da energia máxima da 

partícula beta Emáx, os valores constantes na TAB. 3.3. 
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TAB. 3.3 – Valores empíricos de c para o tecido 

Valor empírico c 
Intervalo da energia máxima 

(MeV) 

2,0 0,17 ≤ Emáx < 0,5 

1,5 0,5 ≤ Emáx < 1,5 

1,0 1,5 ≤ Emáx < 3,0 
 

O parâmetro K é uma constante de normalização dado pela EQ. 3.28. Neste se 

considera que a energia total absorvida deve ser exatamente a energia média da 

partícula beta, por desintegração.  
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Chamando de α o inverso do denominador da fração acima, obtêm-se a 

EQ. 3.29. 
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(3.29) 

Os coeficientes de atenuação mássico ν, no ar e no tecido, são calculados 

segundo as respectivas EQ. 3.30 e EQ. 3.31. 
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No cálculo do ν, o termo entre colchetes é considerado um fator de correção, em 

função da energia média da partícula beta Emd e de uma energia média hipotética da 

partícula beta E*
md. Temos que a energia média Emd é aproximadamente um terço da 

energia máxima obtida do espectro contínuo experimental da partícula beta, e que a 

energia média hipotética E*
md é obtida do espectro contínuo da partícula beta 

calculada com o uso da Teoria de Fermi. 

Loevinger considera que a fração entre as energias médias experimental e 

hipotética assume o valor de 1,17 para o 90Sr, de 0,77 para o 210Bi, sendo igual a 1 

para todos os outros radionuclídeos. Entretanto, esta aproximação dificulta a 

aplicação das equações de Loevinger para os radionuclídeos de interesse existentes 

nos NORM-resíduos, visto que para a maioria destes o fator de correção seria igual 

a 1. 

De forma a aprimorar o cálculo do fator de correção, adotou-se neste trabalho 

novos valores deste fator, doravante denominado fc apresentados em HEILBRON et 

al (2007), e que foram obtidos por meio do uso dos dados de taxa de dose em 

função da energia máxima da partícula beta constantes no gráfico existente na IAEA 

(1988), dado na FIG. 3.7. 
 

 
 

  FIG. 3.7 – Variação da taxa de dose externa na pele com a energia, para uma 
fonte pontual de 37 MBq 
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Na FIG. 3.7 anterior as taxas de dose externa devido à radiação beta esperada 

no ar a 1 m de uma fonte pontual de 37 MBq, encontram-se relacionadas às 

energias máximas por meio dos pontos experimentais representados por meio da 

marcação em “x”. Com esses valores de dose versus energia foi ajustada uma 

curva, distinta da representada na FIG. 3.7, e calculado, com o uso das equações de 

Loevinger, qual o fator de correção necessário para obter esses mesmos valores.  

Dessa forma, obteve-se uma nova correlação entre o fator de correção e a 

energia máxima, segundo intervalos de energia de 0,1 MeV. 

A metodologia desenvolvida neste trabalho usa esses novos valores do fator de 

correção, fc. Estes são apresentados na TAB. 3.4. 

 

TAB. 3.4 – Fatores de correção em intervalos de 0,1 MeV 

Energia 
(MeV) 

fc 
Energia 
(MeV) 

fc 

0,1 0,7 1,1 0,856 

0,2 0,7 1,2 0,91929 

0,3 0,7 1,3 0,977288 

0,4 0,7 1,4 1,02951 

0,5 0,400877 1,5 1,07598 

0,6 0,63076 1,6 1,11676 

0,7 0,552358 1,7 1,15195 

0,8 0,637928 1,8 1,18175 

0,9 0,71532 1,9 1,20637 

1,0 0,78621 2,0 1,22606 
 

Os fatores de correção fc correspondentes às energias máximas dos 

radionuclídeos considerados no modelo matemático, são calculados através de uma 

função de interpolação dos dados da TAB. 3.4. 

Com a EQ. 3.25 deduz-se a equação de Loevinger para uma fonte plana infinita, 

obtendo-se a dose Dβ I, que pode ser considerada como a soma das doses de 

infinitos elementos de área dA do plano infinito, onde r varia de x a ∞, como 

demonstrado na FIG. 3.8. 
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FIG. 3.8 – Geometria de cálculo de dose (Beta) para fonte plana infinita 

 

A dose devido à radiação beta para uma fonte infinita pode ser escrita 

genericamente como apresentada na EQ. 3.32. 
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Considerando novamente a existência de duas condições de contorno, dadas 

anteriormente para a fonte pontual pelas EQ. 3.23 e EQ. 3.24, têm-se 

respectivamente, para fonte plana infinita, duas equações empíricas de Loevinger, 

EQ. 3.33 e EQ. 3.34, alocadas na TAB. 3.5. 

 

TAB. 3.5 - Equações empíricas de Loevinger para fonte plana-infinita 

Condições de contorno e soluções 
 

Primeira condição de contorno:   rc
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Segunda condição de contorno:   
ν
cr ≥  

 

(3.24)
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Da mesma forma que para a fonte pontual, quando o ponto de medida da dose 

encontra-se além do valor do livre caminho médio para beta, o termo entre colchetes 

da EQ. 3.33 é considerado igual à zero, resultando na EQ. 3.34. 

Para a fonte plana infinita é usada nas equações a concentração superficial 

SA (Bq/cm²). Desmembrando-se a integral da EQ. 3.33, tem-se a EQ. 3.35. 
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            (3.35) 

 

Resolvendo-se a EQ. 3.35, podem-se reescrever as EQ. 3.33 e EQ. 3.34 nas 

respectivas EQ. 3.36 e EQ. 3.37, alocadas na TAB. 3.6. 
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TAB. 3.6 – Solução das equações de Loevinger para fonte plana-infinita 

Condições de contorno e soluções 
 

Primeira condição de contorno:   rc
>

ν  
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Segunda condição de contorno:   
ν
cr ≥  

 

(3.24)
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Quando o ponto de medição encontra-se além do valor do livre caminho médio 

para beta, o termo entre colchetes da EQ. 3.36 torna-se zero, gerando a EQ. 3.37. 

Por meio da EQ. 3.36, deduz-se a equação de Loevinger para uma fonte plana 

finita, obtendo-se a dose Dβ, que pode ser considerada como a soma das doses de 

infinitos elementos de área dA da fonte finita, considerada circular, e onde r varia de 

x a b, como demonstrado na FIG. 3.9, que apresenta uma visão em corte da área da 

fonte, bem como as diferentes envoltórias para o livre caminho médio para beta. 

A partir da EQ. 3.35, pode-se escrever a EQ. 3.38 para cálculo da dose devido à 

radiação beta de uma fonte plana finita, Dβ. 
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Resolvendo-se essa equação obtêm-se as equações descritas anteriormente na 

TAB. 3.1. 
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FIG. 3.9 – Geometria de cálculo de dose (Beta) para fonte plana finita 
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Como pode ser observado na FIG. 3.9, quando o ponto de cálculo de dose 

encontra-se além do valor do livre caminho médio para beta, entre os pontos 3 e 4, e 

além do 4, ou seja, além da envoltória mais distante da fonte, considerado em 

relação a qualquer elemento de área dA tomado na área da fonte, a segunda 

parcela do termo entre colchetes da EQ. 3.17 é zero, resultando na EQ. 3.19. 

Quando o ponto de medição encontra-se no trecho entre o ponto 2 e 3, tem-se 

que todos os elementos de área dA contribuem com a dose apenas para o ponto 2, 

segundo o livre caminho médio para beta, de acordo com a envoltória mais interna. 

No ponto 3 apenas o elemento de área dA, situado no centro da fonte (ponto 0), 

contribui com a dose considerado o livre caminho médio para beta (c/ν), estando 

todos os outros elementos de área dA contribuindo com valores menores de dose, 

visto que o r é maior que o c/ν. A dose nessa região é dada pela EQ. 3.18. 

No trecho entre os pontos 2 e 1, e até o 0, todos os elementos dA contribuem 

com a dose considerando que o r é menor que o c/ν, resultando na EQ. 3.17. 

O modelo matemático, neste caso, utiliza as EQ. 3.17, EQ. 3.18 e EQ. 3.19. 

 

 

3.2.3  CÁLCULO DE DOSE INTERNA DEVIDO À INALAÇÃO DE 222Rn PARA UM 

CÔMODO 

 

 

Para um cômodo de uma casa, a dose interna, devido à inalação do 222Rn e de 

seus produtos de decaimento, é calculada em função das taxas de concentração de 
222Rn no ar, e a influência de seus produtos de decaimento é ponderada através do 

uso do fator de equilíbrio. As parcelas que contribuem para uma distribuição 

uniforme de 222Rn no interior do cômodo da casa são dadas por: 

 

a) Taxa de concentração de 222Rn devido à emanação através dos painéis das 

quatro paredes e do teto, totalizando cinco painéis, como apresentado na EQ. 3.39; 
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b) Taxa de concentração de 222Rn devido à emanação através do piso da 

construção e do solo localizado abaixo deste, como apresentado na EQ. 3.40, e; 
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c) Taxa de concentração de 222Rn, dada pela EQ. 3.41, que é gerado no 

ambiente exterior e que entra no cômodo pelo processo de ventilação através dos 

vãos livres. O 222Rn neste caso, tem origem no solo em volta da construção, sendo 

que essa concentração no ambiente externo recebe a designação de nuvem. 
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Primeiramente, para calcular as taxas de concentração de 222Rn no interior do 

cômodo, é necessário se obter os fluxos de 222Rn que interferem nestas: 

 

a) Fluxos devido à construção, através dos painéis das quatro paredes e do teto, 

totalizando cinco painéis de contribuições (k=5), dados pela EQ. 3.42; 
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b) Fluxo devido ao piso, dado na EQ. 3.43, e; 
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c) Fluxo devido ao solo localizado abaixo do piso, dado na EQ. 3.44. 
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São adotadas, nos cálculos realizados, as concentrações de atividade de 226Ra, 

precursor do 222Rn, presentes em cada material considerado. Temos ainda que as 

características de cada material influenciam na taxa de emanação do 222Rn 

produzido pelo decaimento do 226Ra. 

As equações dos fluxos de 222Rn, EQ. 3.42, EQ. 3.43 e EQ. 3.44 são obtidas 

pelas deduções a seguir. 

No primeiro caso, a EQ. 3.42 é obtida considerando-se inicialmente que a 

correlação, existente no tempo, entre a concentração e o fluxo de 222Rn é dada pela 

equação de difusão do 222Rn, para uma única direção, apresentada na EQ. 3.45. 

 

( )
jjjj

jjj QpCp
dz
dJ

dt
Cpd

∗+∗∗−−=
∗

λ  
I(3.45) 

 

Onde, para cada painel j, temos que: 

 

pj.....Porosidade total, ou seja, é a fração do volume total que não está ocupada 

pelos grãos do material, adimensional; 

Cj ....Concentração de 222Rn nos vazios,em Bq/m³; 

Jj.....Fluxo de 222Rn liberado pelo material, em Bq/(m².s); 

z .....Distância axial na direção da difusão, em m; 

λ .....Constante de decaimento do 222Rn, em 1/s, e; 

Qj....Taxa de geração de 222Rn liberado nos poros do material, que é a fonte. 

 

O fluxo de 222Rn Jj encontra-se relacionado com o gradiente de concentração de 
222Rn nos vazios, através da equação de difusão de Fickian, dada pela EQ. 3.46: 
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dz
dC

DpJ j
fjj j

∗∗=  

 

(3.46)

 

Onde Df j é o coeficiente de difusão do 222Rn, para cada painel, em m²/s; 

A taxa de geração de 222Rn Qj traduz a dependência entre o 222Rn liberado no 

volume dos poros e a concentração de 226Ra de cada painel j, dada na EQ. 3.47. 

 

j

jjj
j p

S
Q

λρε ∗∗∗
=  

 

(3.47)

 

Onde temos, para cada painel j, que: 

 

εj .....Coeficiente de emanação do 222Rn, adimensional; 

ρj.....Densidade total (grãos+vazios) do material, em kg/m3, e; 

Sj ....Concentração de atividade de 226Ra no material, em Bq/kg. 

 

O coeficiente de emanação εj representa a fração de 222Rn, gerada pelo 

decaimento do 226Ra que escapa dos grãos do material e que permanece nos poros. 

Substituindo Jj e Qj na EQ. 3.45, obtém-se a EQ. 3.48. 
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(3.48) 

Considerando que haja uma condição de equilíbrio ao longo do tempo para a 

concentração de 222Rn, temos que dCj/dt é igual a zero, logo pode se reescrever a 

EQ. 3.48, obtendo-se assim a EQ. 3.49. 

 

jf

jjj

f

j
2

j
2

pD
S

D
C

dz
Cd

jj
∗

∗∗∗
−

∗
=

λρελ
 

I(3.49) 



 78

A EQ. 3.49 apresenta soluções específicas que dependem das condições de 

contorno adotadas. Nestas surge com frequência um termo que se convencionou 

denominar comprimento efetivo de difusão do material Lj, em m, dado pela EQ. 3.50. 

 

λ
jf

j

D
L =

 

 
(3.50)

 

Neste primeiro caso, que trata dos painéis da construção, temos que nas faces 

interna e externa dos painéis a concentração de 222Rn é igual a zero, sendo estas as 

condições de contorno usadas para calcular o fluxo. Sendo dk, para k entre 1 e 5, a 

espessura dos painéis, como indicado na FIG. 3.10, as condições de contorno são 

dadas pela EQ. 3.51. 

 

( ) ( ) 02dC2dC kkkk =−=  I(3.51) 

 

 
FIG. 3.10 – Parede com espessura dk. 

 

O que resulta na solução, dada pela EQ. 3.52. 
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No segundo caso, o fluxo é obtido resolvendo-se a mesma equação diferencial 

usada no primeiro caso, EQ. 3.45, considerando-se agora apenas um painel, que é o 

do piso da construção, e novas condições de contorno, obtendo-se assim uma outra 

solução para a EQ. 3.45.  

Uma primeira condição de contorno considera que o fluxo de 222Rn junto à 

interface solo/piso é igual a zero, tendo em vista uma aproximação que considera a 

existência de um equilíbrio nesta interface, conforme adotado em IAEA (1992). 

Para a segunda condição de contorno, adota-se que na superfície do piso a 

concentração de 222Rn é igual a zero. 

Considerando-se o zero do eixo vertical na interface solo/piso, como indicado na 

FIG. 3.11, as condições de contorno são dadas pelas EQ. 3.53 e EQ. 3.54. 

 

( ) 0dC PP =  

( ) 0
dz

0dCP =  

 

(3.53) 
 

(3.54) 

 

Onde: 

 

CP ...Concentração de 222Rn nos vazios do piso, em Bq/m³, e; 

dP....Espessura do piso, em m. 

 

 
FIG. 3.11 – Piso com espessura dP. 

 

 
            PISO 
 
 
 

            SOLO 
 
 
 SOLO ESTANQUE 
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O que resulta na solução para o fluxo JP proveniente do piso, dada na EQ. 3.55. 
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I(3.55) 

Onde: 

 

SP ...Concentração de atividade de 226Ra no piso, em Bq/kg; 

εP ....Coeficiente de emanação do 222Rn no piso, adimensional; 

ρP....Densidade total (grãos+vazios) do piso em kg/m3, e; 

LP....Comprimento efetivo de difusão do piso, em m/s. 

 

Obtém-se assim a taxa de concentração devido ao piso, dada pela EQ. 3.56. 

 

V
AJ

dt
dC PP

pis ∗
=  

 

(3.56) 

 

No terceiro caso, que apresenta o fluxo proveniente do solo localizado na 

projeção do piso, considera-se inicialmente o fluxo proveniente do solo sem a 

interferência do piso, ao qual sendo aplicadas as adequadas condições de contorno, 

resulta em uma solução para o solo com superfície livre.  

Em um segundo momento, essa solução é majorada de um fator de atenuação 

devido à presença do piso logo acima do solo, conforme adotado em IAEA (1992), 

resultando na EQ. 3.44. 

Dessa forma, calcula-se primeiro o fluxo devido ao solo, desconsiderando-se o 

piso. Para tanto se resolve a mesma equação diferencial EQ. 3.45, usada no 

primeiro e segundo casos, considerando-se agora apenas um painel, que é o do 

solo, e novas condições de contorno, obtendo-se assim uma outra solução para a 

EQ. 3.45.  
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Uma primeira condição de contorno considera que o fluxo de 222Rn à 

determinada profundidade, ou ainda, espessura de solo dS, é igual a zero, tendo em 

vista que em profundidades maiores que dS o solo pode ser considerado estanque, 

ou ainda, impermeável à ocorrência de fluxo. Para a segunda condição de contorno, 

adota-se que na superfície do solo a concentração de 222Rn é igual a zero. 

Posicionando o zero do eixo vertical na região do solo em que há estanqueidade 

do fluxo, como indicado na FIG. 3.12, as condições de contorno são dadas pelas 

EQ. 3.57 e EQ. 3.58. 

  

( ) 0dC SS =  

( ) 0
dz

0dCS =  

 

(3.57) 
 

(3.58) 

 

Onde: 

 

CS ...Concentração de 222Rn nos vazios do solo, em Bq/m³, e; 

dS....Espessura de solo que se encontra acima do limite de estanqueidade para 

o fluxo de 222Rn, em m. 

 

 
FIG. 3.12 – Solo com espessura dS. 

 

O que resulta na solução para o fluxo JS proveniente do solo abaixo do piso, 

dada pela EQ. 3.59. 

            PISO 
 
 
 

            SOLO 
 
 
 SOLO ESTANQUE 
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Onde: 

 

SS ...Concentração de atividade de 226Ra no solo, em Bq/kg; 

εS ....Coeficiente de emanação do 222Rn no solo, adimensional; 

ρS....Densidade total (grãos+vazios) do solo, em kg/m3, e; 

LS....Comprimento efetivo de difusão do solo, em m/s. 

 

Dando continuidade à dedução deste terceiro caso, é considerado no cálculo um 

fator multiplicativo de atenuação fa, que representa a barreira oferecida pelo material 

do piso ao fluxo de 222Rn proveniente do solo, como apresentado na EQ. 3.60. 

 

a
PS

sol

f
V

AJ
dt

dC
∗

∗
=  

 

(3.60) 

 

O fator de atenuação adotado neste trabalho encontra-se na IAEA (1992), que 

trata da medida e do cálculo de radônio em tailings (pilhas de resíduos de minérios) 

de minas de urânio. Este fator é usado como uma aproximação quando se considera 

a existência de camadas heterogêneas na composição dos tailings, e representa 

uma atenuação na difusão da camada mais interna em relação à outra mais externa.  

Ao se usar a aproximação do fator de atenuação neste trabalho, o solo e o piso 

estão sendo considerados equivalentes às camadas heterogêneas dos tailings. 

O fator de atenuação fa é dado pela EQ. 3.61, onde o cálculo é realizado com o 

comprimento efetivo de difusão no piso LP e a espessura do piso dP. 
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O que resulta na equação final para a variação temporal da concentração de 
222Rn para o solo abaixo do piso da construção, dada pela EQ. 3.44. 

Para o cálculo da variação temporal da concentração de 222Rn devido à nuvem, 

dada pela EQ. 3.41, é necessário se considerar a influência dos parâmetros das 

velocidade do vento, altura da nuvem e taxa de renovação do ar.  

Igualmente, deve ser considerado que o fluxo de 222Rn proveniente do solo 

externo é igual ao fluxo de 222Rn JS do solo abaixo do piso da construção, pois as 

condições de contorno são as mesmas para a equação de difusão de 222Rn em 

estado de equilíbrio. 

A EQ. 3.41 é dada pela multiplicação da concentração de 222Rn Cnuv presente no 

exterior com a taxa de renovação do ar no ambiente interior. 

A concentração Cnuv pode ser entendida como gerada no processo de 

emanação do solo, e logo em seguida, influenciada pelas condições geográficas da 

área externa e pelas condições meteorológicas, que por sua vez podem ser 

resumidas aos parâmetros de velocidade do vento e altura da nuvem, consideradas 

uniformes em toda a área externa (ANL, 2001). 

Considerando estas influências, se obtém a EQ. 3.62.  
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Onde: 

 

Hnuv.Altura da nuvem, considerada uniforme e com altura pelo menos igual à 

altura da construção, em m; 

Anuv .Área externa do terreno, considerada como sendo a área de contribuição 

de solo que contribui para a formação da nuvem de 222Rn, em m², e; 

w.....Velocidade do vento, em m/s. 
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A taxa de renovação do ar no ambiente interior n, presente na EQ. 3.41, 

representa a variação temporal da concentração de 222Rn existente no volume V do 

cômodo.  

Considerando agora as parcelas de perda do 222Rn, estas podem ser entendidas 

como devido ao processo de ventilação e ao processo de decaimento do 222Rn, o 

que resulta na EQ. 3.63. 

 

( )λη +∗−= int
dec

C
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(3.63) 

 

A taxa de concentração de 222Rn no interior do cômodo é dada pela soma das 

várias parcelas de contribuição, como apresentado na EQ. 3.64. 
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O que resulta na equação geral EQ. 3.65. 
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Para o cálculo da concentração interna Cint, considera-se que ocorra um estado 

de equilíbrio entre as taxas de remoção e entrada de 222Rn, onde a variação 

temporal da concentração interna Cint, é igual à zero. Dessa forma, se obtém a 

EQ. 3.66. 
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A dose equivalente efetiva Dradon, em Sv/ano, correspondente aos produtos de 

decaimento do 222Rn de meia-vida curta durante um ano é calculada com base na 

EQ. 3.67. 

 

int
peqradon CEFTRDD ∗∗∗∗∗=

 

I(3.67) 

Onde: 

 

Deq ..Dose equivalente efetiva relativa a uma energia absorvida de 1J, ou seja, 

igual a 2 Sv/J (UNSCEAR, 1988); 

R.....Taxa de respiração, em m3/h; 

T .....Tempo de duração da exposição, em h/ano, onde se considera que o 

indivíduo permanece 80% de seu tempo em casa e 20% do tempo externamente 

(UNSCEAR, 1988); 

F .....Fator de equilíbrio para áreas internas no valor de 0,4, e; 

Ep ...Energia potencial alfa (J/m³) por unidade de atividade (1 Bq/m³ de 222Rn em 

equilíbrio com seus produtos de decaimento), que é igual a 5,56x10-9 J/Bq. 

 

O modelo matemático, neste caso, utiliza nos cálculos as EQ. 3.52, EQ. 3.55, 

EQ. 3.59, EQ. 3.62, EQ. 3.66 e EQ. 3.67. 
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3.3  PARÂMETROS GERAIS PARA CÁLCULO DE DOSE 

 

 

São apresentados a seguir valores experimentais obtidos de diversas 

referências, os quais serão usados para os cálculos necessários ao estudo dos 

casos do cômodo e da estrada construídos com materiais de construção associados 

à NORM-resíduos. Estes valores visam possibilitar também o estudo futuro de 

outros casos. 

 

 

3.3.1  DENSIDADES DOS MATERIAIS 

 

 

A densidade das partículas dos tipos de solos mais freqüentes no Brasil, bem 

como a de alguns materiais de construção encontram-se na TAB. 3.7. 

O concreto armado comum apresenta densidades variadas em função dos 

agregados usados, da proporção de armadura, dentre outros fatores. Pode-se 

adotar o valor de 2,4 g/cm3 para a densidade média deste tipo de concreto, quando 

executado com processo vibratório (BAUER, 1987).  

Tem-se ainda que a densidade dos concretos varia, dependendo do tipo de 

agregado usado, desde 0,6 (Concreto leve) até 5,5 (Concreto pesado), como pode 

ser observado no Anexo 5. 

 

TAB. 3.7 – Densidade de solos e materiais convencionais 

Material 
Densidade 

(g/cm³) 

Solos franco-argilosos a argilosos a 1,55 

Solos arenosos a franco-arenosos a 1,85 

Tijolos de argila b 2,0 ± 0,1 

Blocos de Concreto b 2,6 ± 0,1 

Placas de granito b 2,66 ± 0,04 

Fontes: (a) CAMARGO et al, 2006; (b) STOULOS et al, 2003 
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3.3.2  CONCENTRAÇÕES DE ATIVIDADE DOS RADIONUCLÍDEOS 

 

 

Neste item encontram-se compilados dados sobre as concentrações de 

atividade dos principais radionuclídeos para vários materiais. 

A TAB. 3.8 fornece os dados relativos às rochas e solos.  

 

TAB. 3.8 – Concentrações de radionuclídeos em solos e rochas 
238U 232Th 40K 

Origem 
(ppm) (Bq/kg) (ppm) (Bq/kg) (% total) (Bq/kg) 

ROCHAS ÍGNEAS 

Basalto 
(média na crosta) 

0,5 - 1 7 - 10 3 - 4 10 - 15 0,8 300 

Máficas 0,5 - 0,9 7 - 10 1,6 - 2,7 7 - 10 0,3 - 1,1 70 - 400

Siálicas 3,9 - 4,7 50 - 60 16 - 20 60 - 83 4,5 
1100 – 
1500 

Granito 
(média na crosta) 

3 40 17 70 >4 >1000 

SEDIMENTARES 

Arenito 3,7 40 12 50 2,7 800 

Quartzo limpo <1 <10 <2 <8 <1 <300 

Quartzo impuro 2 - 3 40 3 - 6 10 - 25 2 400 

Arcósio 1 - 2 10 - 25 2 <8 2 - 3 
600 – 
900 

Areia de praia 
(não consolidada) 

3 40 6 25 <1 <300 

Carbonatos 2 25 2 8 0,3 70 

CROSTA CONTINENTAL 

Média 2,8 36 10,7 44 2,8 850 

Solos 1,8 66 9 37 1,5 400 

Fonte:  NCRP, 1987 



 88

A TAB. 3.9 fornece dados relativos ao NORM-resíduo fosfogesso, obtidos tanto 

no Brasil quanto no mundo. 

 

TAB. 3.9 – Radionuclídeos presentes no Fosfogesso 

Concentração 
(Bq/kg) Origem 

238U 226Ra 232Th 40K 

EUA (Flórida central) a 126 1110   

EUA (Flórida central) a 132 907   

EUA (Flórida setentrional) a 130 433   

Europa a 220 975   

Holanda a 150 800   

Brasil a  13 - 844   

Cuba (La Pimienta) b  1400 - 2700 16 - 39 203 - 238 

Cuba (Trinidad de Guedes) b  92 - 800 3 - 14 27 - 140 

Brasil (Empresa 1) c 42 - 53 550 - 940 189 - 257  

Brasil (Empresa 2) c 50 - 23 122 - 236 60 - 103  

Brasil (Empresa 3) c 40 - 58 280 - 434 172 - 243  

Fontes: (a) ROSA, 1997, (b) IAEA, 2006, (c) MAZZILLI, 2005. 

 

Foram obtidos valores típicos de concentração de radionuclídeos nos países 

europeus, dados na TAB. 3.10. 

 

TAB. 3.10 – NORM-resíduos usados em materiais de construção 

Concentração [valores máximos] 
(Bq/kg) Material (Origem) 

226Ra 232Th 40K 

Fosfogesso (UE) a 390 [1100] 20 [160] 60 [300] 

Escória de alto-forno (UE) a 270 [2100] 70 [340] 240 [1000] 

Cinzas de carvão (UE) a 180 [1100] 100 [300] 650 [1500] 

Fonte: (a) EUROPEAN COMMISSION, 1999. 
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Na tabela TAB. 3.11 constam alguns valores de concentração para os materiais 

de construção, Parte desses valores são provenientes da Comissão Européia que 

obteve valores típicos para os radionuclídeos 238U, 226Ra, 232Th e 40K calculados com 

base nos valores médios encontrados nos países membros.  

 

TAB. 3.11 – Concentrações de radionuclídeos em materiais de construção 

Concentração [valores máximos] 
(Bq/kg) Material (Origem) 

238U 226Ra 232Th 40K 

Concreto (UE) a  40 [240] 30 [190] 400 [1600] 

Concreto (Grécia) b 36 ± 11 35 ± 9 17 ± 4 383 ± 116 

Concretos leves (UE) a  60 [2600] 40 [190] 430 [1600] 

Concreto celular (Sérvia) c 121 ± 10 9,4 ± 0,9 5,4 ± 0,6 0,7 ± 0,08 

Cimento (Sérvia) c 238 ± 19 49 ± 4 17 ± 2 3,6 ± 0,3 

Cimento c/ cinzas (Grécia) b 104 ± 38 92 ± 33 31 ± 10 310 ± 60 

Tijolos de barro (UE) a  50 [200] 50 [200] 670 [2000] 

Tijolos de cal e areia (UE) a  10 [25] 10 [30] 330 [700] 

Britas e pedras (UE) a  60 [500] 60 [310] 640 [4000] 

Placas de granito (Grécia) b 79 ± 68 67 ± 57 95 ± 98 1200 ± 650

Areia de quartzo (UE) a 84 ± 6 4,7 ± 0,5 3,5 ± 0,4 0,5 ± 0,04 

Areia / cascalho (UE) a 241 ± 20 12 ± 1 12,1 ± 1 1 ± 0,1 

Areia (Grécia) b 17 ± 7 18 ± 7 17 ± 10 367 ± 204 

Cascalho (Grécia) b 13 ± 6 11 ± 7 12 ± 11 140 ± 98 

Cal Hidratada (UE) a 43 ± 4 4,3 ± 0,5 1 ± 0,3 0,45 ± 0,4 

Gesso Natural (UE) a  10 [70] 10 [100] 80 [200] 

Tufo d  100-600   

Fontes: (a) EUROPEAN COMMISSION, 1999, (b) STOULOS et al, 2003, (c) POPOVIĆ et al, 2006, 

(d) NAZAROFF, 1988. 
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3.3.3  CONCENTRAÇÕES DE ATIVIDADE DO 222Rn 

 

 

O Anexo 6 apresenta alguns valores de concentração de atividade de 222Rn no 

interior de residências encontrados em alguns países. 

Os espaços fechados na Europa têm concentrações variadas de 222Rn de 

acordo com o material de construção usado: 20 Bq/m³ quando são usados tijolos e 

blocos de concreto celular, e 60 Bq/m³ quando são usados blocos de concreto feitos 

com escória (POPOVIĆ et al, 2006). 

As concentrações internas de 222Rn obtidas para casas em função dos 

diferentes materiais de construção utilizados em Belgrado, capital da Sérvia, são 

apresentadas no Anexo 7.  

 

 

3.3.4  CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE EXTERNO 

 

 

Na metodologia desenvolvida são adotados valores médios usados pelo ANL 

(2001) para obter a concentração de 222Rn da nuvem, sendo possível o uso de 

dados de outros autores para calcular essa concentração.  

Os dados adotados neste trabalho encontram-se relacionados a seguir. 

 

a) Velocidade do vento igual a 2 m/s; 

b) Altura da nuvem igual a 2,5 m, e; 

c) Área externa do terreno igual a 500 m². 

 

 

3.3.5  TAXA DE RESPIRAÇÃO 

 

 

A taxa de respiração varia, naturalmente, com o grau de atividade do indivíduo e 

não é facilmente medida. Dessa forma, adota-se no presente trabalho a taxa média 

de 0,925 m3/h, obtida do UNSCEAR (2000), para indivíduos do sexo masculino. 
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3.3.6  TAXA DE RENOVAÇÃO DO AR 

 

 

A taxa de renovação do ar no ambiente interno depende de vários fatores: 

 

a) Distribuição da pressão do vento sobre a superfície da construção; 

b) Ângulo de incidência e velocidade do vento, e; 

c) Temperaturas do ar nos ambientes externo e interno. 

 

Em função da complexidade na determinação dos fatores acima que dificulta a 

adoção de valores médios na literatura, este trabalho adota um valor médio 

calculado com base nas informações existentes no Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico dos Edifícios de Portugal, RCCTE (PORTUGAL, 2006). 

Neste Regulamento, são adotadas três definições: 

 

a) Espaço fortemente ventilado: É um local que dispõe de aberturas que 

permitem a renovação do ar com uma taxa média de pelo menos 

6 renovações por hora; 

b) Espaço fracamente ventilado: É um local que dispõe de aberturas que 

permitem uma renovação do ar com uma taxa média entre 0,5 e 

6 renovações por hora, e; 

c) Espaço não ventilado: É um local que não dispõe de aberturas permanentes 

e em que a renovação do ar tem uma taxa média inferior a 0,5 renovações 

por hora. 

 

O valor médio da taxa de renovação do ar, adotado neste trabalho, é de 2,75 

renovações por hora. 

Este valor resultou da média dos valores da faixa considerada no RCCTE para 

espaço fracamente ventilado, ou seja, entre 0,5 e 6,0 renovações por hora. 

 

 

 



 92

3.3.7  COEFICIENTES DE EMANAÇÃO E DE EXALAÇÃO DE 222Rn  

 

 

O 226Ra presente nos materiais ao decair para o gás 222Rn, fornece a este uma 

energia cinética de 83 keV que faz com que ocorra a movimentação desse gás 

através dos meios existentes nos materiais: grãos, ar e água. 

Na emanação, tem-se que a geração de 222Rn ocorre a partir dos grãos das 

substâncias sólidas. O átomo de 222Rn gerado junto ou na proximidade das 

superfícies do grão, consegue alcançar o exterior do grão em função da energia 

cinética de 83 keV recebida do decaimento do 226Ra, pelo processo conhecido como 

recuo, atingindo outro grão, ou ainda o ar ou água presentes nos poros do material.  

A difusão dos átomos de 222Rn que param dentro do grão de geração e dos que 

param em um grão vizinho da substância sólida, geralmente é negligenciada 

(SASAKI et al, 2004). 

Os átomos de 222Rn que alcançam o exterior dos grãos perdem a sua energia 

cinética até parar. Os que param no ar ou na água, sofrem o processo de difusão, 

gerado pelos gradientes de concentração, através do volume dos poros até saírem 

na superfície externa do material, tornando-se assim a fonte de radiação. 

De forma a quantificar o comportamento dos átomos de 222Rn acima descrito, 

define-se um parâmetro chamado “coeficiente de emanação”, que é a razão entre o 

total de átomos de 222Rn que alcançam os poros do material e o total de átomos de 
222Rn que são gerados nos grãos deste, sendo desconsiderados os átomos que 

penetram nos grãos vizinhos e os que permanecem nos grãos onde foram gerados. 

Existe na literatura estudos que mediram o coeficiente de emanação de vários 

solos e minérios de U. Um dos desdobramentos destes estudos é a constatação de 

que o coeficiente de emanação sofre influência do teor de umidade do material. 

Na tabela 16 do Anexo A do UNSCEAR (1988) são fornecidas as características 

das fontes de 222Rn para materiais de construção, e que se encontram transcritas, 

em parte, no Anexo 8.  
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O Bureau of Mines, EUA apresenta gráficos que demonstram claramente as 

conseqüências dessa influência, como pode ser verificado na FIG. 3.13, onde o 

coeficiente de emanação aumenta acentuadamente com o aumento da umidade, 

atingindo depois um patamar de equilíbrio (SASAKI et al, 2004). 

 

 
FIG. 3.13 – Variação do Coeficiente de emanação com o Teor de umidade. 
 

Para entender a influência da umidade, deve ser observado o parâmetro do 

alcance dos átomos de 222Rn nos diferentes meios: 0,02 a 0,07 μm nos sólidos, 

0,1 μm na água e 63 μm no ar (SASAKI et al, 2004). 

Quando há maior volume de água nos poros, correspondente a uma maior 

umidade, o 222Rn disponível nos poros aumenta tendo em vista que a apreensão do 
222Rn proveniente dos grãos sólidos é maior na água do que no ar em função do 

alcance do 222Rn na água ser bem inferior ao do ar. 
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A influência da umidade nos vários materiais pode ser mais bem entendida pela 

observação da matriz porosa do solo representada na FIG. 3.14 (SASAKI et al, 

2004). 

 

 
FIG. 3.14 – Matriz porosa do solo e recuo do 222Rn no ar e na água. 

 

Na exalação, o transporte do 222Rn presente nos poros do material até o meio 

ambiente ocorre principalmente devido ao processo de difusão. 

A taxa média de exalação do solo varia muito entre os países, como pode ser 

observado na FIG. 3.15 (JASAITIS et al, 2007). 

Um dos parâmetros mais importantes que determina a intensidade de exalação 

de 222Rn é a quantidade de 226Ra existente no material. Os outros parâmetros são o 

tamanho dos grãos, a umidade e a porosidade (JASAITIS et al, 2007). 
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FIG. 3.15 – Taxa média de exalação do solo. 
 

Existe uma dependência inversa entre a granulometria e as taxas de exalação, a 

qual pode ser interpretada em termos da relação entre a superfície dos grãos e o 

volume disponível nos poros do material. 

Quanto maior essa relação maior será a taxa de exalação, ou seja, pequenas 

partículas permitem uma maior exalação, enquanto grandes partículas permitem 

uma menor exalação (TUCCIMEI et al, 2006). 

A umidade interfere na exalação de maneira distinta da interferência que ocorre 

na emanação. Inicialmente, à medida que aumenta a umidade, a exalação aumenta 

devido à maior retenção de 222Rn pela água. Entretanto, ao ser atingido uma 

determinada concentração de água, a difusão do 222Rn passa preferencialmente a 

ocorrer por meio da água, ao invés do ar, ocasionando uma diminuição da exalação, 

visto que o coeficiente de difusão do 222Rn na água é menor que o do ar. 

Nos materiais de construção comumente há maiores concentrações de atividade 

de 226Ra, entretanto a taxa de exalação de 222Rn nestes materiais é menor do que as 

encontradas no solo. 

Esta aparente incoerência é explicada pela maior porosidade do solo de 40% a 

75% em relação à porosidade dos materiais de construção de até 30%, o que resulta 

em uma taxa de exalação maior para o solo. 

Esta última correlação pode ser observada na FIG. 3.16, que compara as taxas 

de exalação de alguns tipos de solos com outras taxas características dos materiais 

de construção da Lituânia (JASAITIS et al, 2007). 
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FIG. 3.16 - Taxa de exalação de materiais de construção 
 

Na TAB. 3.12 são apresentados valores para as taxas de emanação e de 

exalação de alguns materiais de construção. 

 

TAB. 3.12 - Taxa de exalação e fator de emanação dos materiais de construção 

Material (Origem) 
Taxa de exalação 

(Bq/(m².h)) 
Fator de emanação 

(%) 

Tijolos a 0,18 0,2-0,7 

Tijolos de argila (Grécia) b 0,21 3 

Areia a 0,93  

Argamassa a 0,97 10-25 

Placas de granito (Grécia) b 1,24 8 

Gesso a 2,80 2-13 

Concreto a 1,26 2-4 

Concreto (Grécia) b 3,51 14 

Cal a 4,80 5-30 

Fonte: (a) ROSA, 1997, (b) STOULOS et al, 2003. 
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Para obter as características que interferem na emanação e na exalação, bem 

como na quantidade de radionuclídeos existentes para um solo, é inicialmente 

necessário classificá-lo adequadamente. Nesse sentido, os solos são classificados 

basicamente de acordo com a distribuição do tamanho dos grãos sólidos, tendo 

como principais divisões a argila, o silte e a areia, o que remete à classificação inicial 

e prática do Triângulo de Feret apresentada na FIG. 3.17 (LEMOS et al, 1984). 
 

 
 

FIG. 3.17 - Classificação de solos através do Triângulo de Feret. 
 

A realidade prática de cada país ou região também interfere nas classificações 

dos solos, conforme a citação abaixo (PRADO, 2005). 

 

“Enquanto que os critérios brasileiros e americanos de 
classificação consideram o perfil de solo como unidade de 
classificação, os franceses adotam a cobertura pedológica e seus 
estágios de evolução na paisagem no estudo da análise 
estrutural. Uma das principais diferenças entre os sistemas 
brasileiro e americano é que não utilizamos o regime de umidade 
do solo no nível de sub ordem, como ocorre no sistema 
americano. Isso porque no Brasil não existem informações de 
regime hídrico tão detalhadas como as dos Estados Unidos.” 
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3.3.8  COEFICIENTE DE DIFUSÃO DO 222Rn 

 

 

Quando há um gradiente de concentração de determinada substância em 

relação a duas áreas de um material, ocorre o transporte deste da área de maior 

para a área de menor concentração, caracterizando o processo chamado de difusão. 

O 222Rn gerado dentro de qualquer material tende a sair para o meio externo, 

visto que a geração de 222Rn na face externa deste é igual a zero, e com isso ocorre 

a difusão. 

Para o cálculo da dose interna devido à inalação de 222Rn é necessário conhecer 

o coeficiente de difusão Df, que pode ser obtido pela EQ. 3.50 desde que se 

conheça o comprimento efetivo de difusão. 

Assim considerado, pode-se calcular o coeficiente de difusão dos materiais de 

construção pelo uso do Anexo 8 que apresenta os comprimentos efetivos de difusão 

destes materiais (UNSCEAR, 1988). 

Neste trabalho será usada uma aproximação para o valor do coeficiente de 

difusão de placas de gesso, que será assumido como equivalente ao valor do 

concreto aerado que é de 6,2 x 10-7 m2/s (VAN DER PAL et al, 2001). 

Pode-se também calcular o coeficiente de difusão pela equação de Roger & 

Nielson, dada pela EQ. 3.68, tendo-se conhecidos os valores da saturação de água 

no solo Rs, da porosidade total p e do coeficiente de difusão do 222Rn no ar Df o que 

têm o valor de 1,2 x 10-5 m²/s (ANL, 2001). 

 

( )p14
ss

o

R6Rp6
ff epDD

∗∗−∗∗−∗∗=   

 

(3.68) 

A água influencia, de forma importante, o coeficiente de difusão do 222Rn no 

solo. Em um solo saturado, este coeficiente é reduzido. Na prática, a água no solo 

exerce um papel de bloqueio do espaço poroso disponível. Este valor é muito mais 

baixo do que o valor deste coeficiente no ar. 

NAZAROFF (1988) apresenta os resultados de um estudo do coeficiente de 

difusão do 222Rn como uma função do teor de umidade, FIG. 3.18. 



 99

 
FIG. 3.18 - Coeficiente de difusão do 222Rn em uma função do teor de umidade 

 

O coeficiente de difusão dos solos varia entre 10-5 e 10-7 m²/s (UNSCEAR, 

2000). No Anexo 9 são apresentados os valores do Coeficiente de Difusão para 

alguns tipos de solo existentes nos EUA (NAZAROFF, 1988). 

 

 

3.3.9  POROSIDADE TOTAL E TAXA DE SATURAÇÃO 

 

 

A porosidade total p do solo é a fração do volume de solo que é ocupado por 

poros, sendo dado pela EQ. 3.69. 

 

total

arágua

V
VV

p
+

=
 

 

(3.69) 
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A taxa de saturação Rs, ou ainda teor de umidade, do solo é baseada na 

quantidade de água perdida em estufa a 105 oC após atingir peso constante; sendo 

dada pela EQ. 3.70. 

 

total

água
s V

V
R =

 

 
(3.70) 

 

 

Um solo está saturado quando o teor de umidade é igual à porosidade. As 

porosidades características dos principais grupos de solo encontram-se na 

TAB. 3.13, onde se observa que a porosidade aumenta com a diminuição da 

partícula de solo (NAZAROFF, 1988). 

 

TAB. 3.13 – Porosidades dos principais grupos de solo 

Material (Origem) 
Tamanho dos grãos 

(μm) 
Porosidade 

(%) 

Areia 60-2000 0,4 

Silte 2-60 0,5 

Argila <2 0,6 

Fonte: NAZAROFF, 1988 

 

 

3.4  ESTUDO DE CASOS 

 

 

Os casos que serão estudados são de construções executadas com o uso de 

NORM-resíduos, onde foram realizadas medidas experimentais da concentração de 
222Rn e a dose externa devido à radiação gama. Estes casos são em número de 

dois: i) Caso 1 constituído de uma casa onde se mediu a concentração de 222Rn e a 

dose externa devido à radiação gama em um cômodo desta, ii) Caso 2 constituído 

de uma pavimentação onde se obteve a dose externa devido à radiação gama. 
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3.4.1  CASO 1 – CASA CONSTRUÍDA COM PLACAS DE FOSFOGESSO 

 

 

A CNEN, através do CDTN (Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear) 

e da COLAB (Laboratório de Poços de Caldas), desenvolveu uma pesquisa interna 

direcionada para o uso do NORM-resíduo fosfogesso como material de construção. 

A idéia básica é a fabricação de placas pré-moldadas para paredes e tetos. 

Inicialmente foram realizados ensaios em corpos de prova, de forma a obter os 

dados básicos da concentração de 226Ra e a taxa de exalação. São apresentados 

neste trabalho os dados de dois corpos de prova que apresentaram os valores 

máximos e mínimos, considerado o universo de dados obtidos dos ensaios. 

Estes são denominados corpo de prova I e II, sendo apresentados na TAB. 3.14 

a composição e na TAB. 3.15 as características de caráter radiológico. Na FIG. 3.19 

são apresentados os valores para as concentrações dos radionuclídeos identificados 

na pesquisa. 

 

TAB. 3.14 – Composição dos corpos de prova I e II 

Identificação das amostras Composição 

Corpo de prova I 

128,6 g de cimento Ari Plus 
300 g de fosfogesso 
1266,4 g de areia IPT 
385 mLde água 

Corpo de prova II 

20 g de cimento branco 
180 g de fosfogesso 
0 g de areia 
180 mLde água 

Fonte: CNEN, 2002 

 

Em CNEN (2002) existem dados para a densidade de todos os corpos de prova 

realizados, exclusive quanto ao corpo de prova II adotado neste trabalho. Desta 

forma, estimou-se para a densidade deste corpo de prova II a menor densidade 

obtida nos outros corpos de prova, que é de 1,503 g/cm3. O corpo de prova I possui 

densidade de 1,812 g/cm3. 
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TAB. 3.15 – Concentrações de 222Rn dos corpos de prova I e II 

Concentração 
(Bq/kg) Corpo de prova 

226Ra 232Th 40K 

Índice Médio de 
Concentração - I 

Taxa de exalação 
de 222Rn 

(Bq/(m².min)) 

I 105 103 205 0,9 0,242 

II 506 232 258 2,9 0,376 

Fonte: CNEN, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.19 – Concentrações de Radionuclídeos dos corpos de prova I e II 
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Dando continuidade, foi executada uma casa experimental como pode ser 

observado nas FIG. 3.20 e FIG. 3.21, onde se mediu a dose interna devido à 

inalação de 222Rn e seus produtos de decaimento. 

As paredes e o forro de teto da casa foram construídos com placas de 

fosfogesso dispostas em forma de painéis. A confecção das placas ocorreu a partir 

de uma composição dos materiais usados nos corpos de prova I e II. 

 

 
FIG. 3.20 – Planta baixa da casa 
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FIG. 3.21 – Vista da casa experimental 

 

Considerando-se a sala 2 como um cômodo, tem-se para este os dados abaixo. 

 

a) Quatro paredes, piso e teto revestidos com placas de fosfogesso; 

b) Altura das paredes: 2,50 m; 

c) Espessura das paredes: 7 cm (paredes 1 e 2) e 14 cm (paredes 3 e 4); 

d) Dimensões do piso: 3,00 x 3,51 m, e; 

e) Volume total do cômodo: 26,33 m3. 

 

Para a concentração de 222Rn no ambiente interno e a dose externa devido à 

radiação gama foram obtidos experimentalmente pelo COLAB os valores respectivos 

de 49 Bq/m³ e 7,2 nSv/min, referenciados em HEILBRON (2001). 

Considera-se que as medidas de concentração de 222Rn e de dose foram 

realizadas de uma altura de 1,25 m, a partir do piso. 

Esses dados serão utilizados para a validação do modelo matemático 

desenvolvido no software Mathematica. 
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3.4.2  CASO 2 – PAVIMENTAÇÃO URBANA COM ESCÓRIA DE CASSITERITA 

 

 

Em época passada no Brasil, quando a questão do NORM ainda era pouco 

conhecida, uma Mineradora localizada no Estado de Rondônia doou a escória 

resultante do processamento de concentrados de cassiterita à Prefeitura de um 

município deste Estado para servir de pavimentação de alguns trechos de ruas. 

A CNEN, no âmbito de suas atribuições e de forma a conhecer em profundidade 

a realidade brasileira, recentemente passou a tratar da questão do NORM, 

principalmente quanto às situações existentes nas mineradoras, visando melhor 

orientá-las. 

Nesse sentido, a CNEN realizou uma inspeção na Mineradora, e quantificou as 

concentrações de atividade para a escória final do processamento de concentrados 

de cassiterita (CNEN, 2007). A concentração de atividade do 235U foi estimada a 

partir do 238U, considerando-se as abundâncias isotópicas destes, resultando em um 

valor de 223 Bq/kg (TAB. 3.16). 

 

TAB. 3.16 – Concentrações de atividade para a escória final (cassiterita) 

Atividade Específica 
(Bq/kg) 

238U 235U 232Th 226Ra 228Ra 210Pb 

4.776 223 685 2.118 532 <300 
 

A CNEN alertou à Prefeitura quanto à inviabilidade do uso deste NORM-resíduo 

para a pavimentação das ruas. A prefeitura deixou de receber as escórias 

provenientes da Mineradora aqui tratada, bem como de todas as fundições 

existentes na região. 

Devido à falta de dados quanto à espessura do material espalhado para a 

pavimentação, será considerada uma faixa de espessura para o pavimento da 

estrada, situada entre 10 cm e 5 cm, como é comumente adotado nas construções 

de estradas vicinais no interior do Brasil. 

As taxas de doses medidas nas ruas ficaram na faixa entre 2,0 e 5,2 mSv/ano 

(CNEN, 2007), obtidas na altura de 1,5 m (CNEN, 2007). 
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Considerando a heterogeneidade da escória, e sabendo-se que a densidade do 

estanho é entre 7,29 e 7,50 g/cm3, o presente trabalho adota uma densidade de 

5 g/cm3 para a escória. 
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4  VERIFICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 
 

 

 

A verificação do modelo matemático será feita apenas para as doses externas 

devido às radiações gama e beta, em função dos dados encontrados na pesquisa 

bibliográfica. Assim considerado, não será verificada a dose interna devido à 

inalação de 222Rn e seus produtos de decaimento. 

 

 

4.1  DOSE EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO GAMA 

 

 

A verificação é realizada pela comparação dos resultados obtidos neste trabalho 

com os valores encontrados na literatura para as doses externas devido às 

radiações gama oriundas das cadeias do U e do Th em equilíbrio secular, a 1 m de 

fontes infinitas, que corresponde a uma fonte circular com 1m de altura e com raios 

de 50 m e 100 m para U e Th respectivamente (HEILBRON et al, 2007). 

As doses são obtidas a 1m de altura para uma concentração volumétrica de 

atividade de 1 Bq/cm³, considerado uma densidade de 1,8 g/cm³ para os minérios. 

Para o cálculo da dose devido à radiação gama da fonte de U, a área 

equivalente circular usada no modelo matemático corresponde à área circular 

adotada para simulação da fonte de U acima considerado, ou seja, para uma área 

de raio 50 m. 

Para o cálculo da dose devido à radiação gama da fonte de Th, procedeu-se da 

mesma forma, sendo considerada agora uma área de raio 100 m. 

Os dados utilizados no modelo matemático encontram-se relacionados no 

Apêndice 1 para U e no Apêndice 2 para Th, tendo sido realizado o cálculo das 

doses para um painel de estrada com largura igual a do comprimento. 

A TAB. 4.1 apresenta os valores existentes na literatura segundo HEILBRON et 

al (2007), o valor obtido por HEILBRON et al (2007) e o obtido por este trabalho. 
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TAB. 4.1 – Valores comparativos da verificação para dose gama 

Referência 
U 

(Gy/h/ppm) 
Th 

(Gy/h/ppm) 

UNSCEAR 1982 5,52 x 10-9 2,77 x 10-9 

BECK 5,37 x 10-9 2,74 x 10-9 

DREXLER 5,77 x 10-9 2,54 x 10-9 

HEILBRON et al (2007) 4,85 x 10-9 2,10 x 10-9 

ESTE TRABALHO 4,52 x 10-9 1,90 x 10-9 
 

Como pode ser observado, o modelo matemático apresenta bons resultados. A 

pequena diferença de valores é conseqüência das densidades do minério de U e de 

Th considerados em cada modelo matemático, bem como nos valores adotados em 

cada trabalho para as constantes de build-up, os coeficientes de absorção, etc. 

 

 

4.2  DOSE EXTERNA DEVIDO À RADIAÇÃO BETA 

 

 

A IAEA desenvolveu o sistema Q com o objetivo de limitar a quantidade de 

material radioativo que pode ser transportado em embalagens exceptivas, industriais 

ou tipo A, a partir de algumas hipóteses relativas à probabilidade de exposição de 

um indivíduo à radiação (dose gama, beta, contaminação de pele, inalação, 

ingestão, etc), durante um eventual acidente em seu transporte. 

Assim considerado, a verificação do presente modelo matemático para beta é 

realizada com o auxílio dos valores obtidos para radiação beta no sistema Q (QB) 

presentes na IAEA (1988), referentes a dois cenários de acidentes. 

Os parâmetros usados pela IAEA foram utilizados no modelo matemático, sendo 

obtidos novos valores bem próximos dos valores apresentados no sistema QB. 

A fonte infinita é aproximada para uma área circular de raio igual a 50 m, 

enquanto que a fonte pequena é aproximada para uma área circular de raio igual a 

5 cm. A medida das doses foi realizada a 1 m de altura. É considerada a existência 

de equilíbrio secular. 
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Os dados utilizados no modelo matemático para fonte infinita encontram-se 

relacionados no Apêndice 3 para U e Th, tendo sido realizado o cálculo das doses 

para um painel de estrada com largura igual a do comprimento. 

Os dados utilizados no modelo matemático para fonte pequena encontram-se 

relacionados no Apêndice 4 para U e Th, da mesma forma que anteriormente. 

As TAB. 4.2 e TAB. 4.3 apresentam os valores existentes na IAEA e os obtidos 

por este trabalho. 

 

TAB. 4.2 – Valores comparativos da verificação para dose beta (fonte infinita) 

Valores 
Bq/(Gy/h) 

CENÁRIO U e seus 
produtos de 
decaimento 

Th e seus 
produtos de 
decaimento 

AIEA 5,6 x 1013 2,3 x 1014 Atividade limite para uma 

fonte infinita (raio de 50 m)   

e uma limitação de dose de 

1 Gy/h  
TRABALHO 5,6 x 1013 2,2 x 1014 

 
TAB. 4.3 – Valores comparativos da verificação para dose beta (fonte pequena) 

Valores 
Bq/(Gy/h) 

CENÁRIO U e seus 
produtos de 
decaimento 

Th e seus 
produtos de 
decaimento 

AIEA 3,8 x 1010 1,7 x 1011 Atividade limite para uma 

fonte pequena (raio de 5 cm) 

e uma limitação de dose de 

1 Gy/h  
TRABALHO 3,8 x 1010 1,7 x 1011 

 

 

Constata-se que o modelo matemático desenvolvido apresenta resultados 

compatíveis também para radiação beta. A diferença entre os valores é 

conseqüência das características consideradas em cada modelo matemático. 
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5  RESULTADOS E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
 

 

 

5.1  ESTUDO DO CASO 1 PARA GAMA, BETA E 222Rn 

 

 

O estudo deste caso, que envolve a construção de uma casa com placas de 

fosfogesso, foi realizado usando o conjunto de dados de cada um dos dois corpos 

de prova apresentados no item 3.4.1, para calcular valores de concentração de 
222Rn e doses que caracterizassem intervalos entre os corpos de prova. As 

premissas associadas aos dados, encontram-se relacionadas nos Apêndices 5 e 6. 

Os intervalos de valores assim calculados foram usados para validar a 

metodologia desenvolvida com os valores experimentais obtidos da casa construída 

na COLAB com uma composição de material dos dois corpos de prova estudados. 

Considerando a sala 2 da casa, FIG. 3.20, foram calculadas as doses e a 

concentração de 222Rn, TAB. 5.1, no centro deste cômodo a 1,25 m de altura. 

 

TAB. 5.1 – Valores experimentais e calculados para o comôdo 

DESCRIÇÃO Corpo de Prova I 
Modelo Matemático 

Corpo de Prova II 
Modelo Matemático 

Valor 
experimental 

Dose externa devido 
à radiação gama 
(mSv/ano) 

1,32 3,29 3,78 a 

Dose externa devido 
à radiação beta 
(mSv/ano) 

0,383 0,891 - 

Concentração de 
222Rn no cômodo 
(Bq/m³) 

33,80 80,19 49 

Dose interna devido 
ao 222Rn  
(mSv/ano) 

0,97 2,30 - 

Observação: (a) Este valor considera a radiação cósmica no valor de 0,4 mSv/ano. 
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Na TAB. 5.2 são apresentados os valores calculados das contribuições dos 

painéis do cômodo para o cálculo das doses externas devido às radiações gama e 

beta, bem como as dos fluxos de 222Rn, e que geraram os valores da TAB. 5.1.  

 

TAB. 5.2 – Contribuições dos painéis do cômodo para as doses externas e 
 para os fluxos de 222Rn 

DESCRIÇÃO ORIGEM Corpo de Prova I 
Modelo Matemático 

Corpo de Prova II 
Modelo Matemático 

Parede 1 0,11 0,30 

Parede 2 0,15 0,41 

Parede 3 0,18 0,51 

Parede 4 0,24 0,69 

Teto 0,20 0,57 

Piso 0,20 0,57 

Solo 0,24 0,24 

Dose externa devido 
à radiação gama 
(mSv/ano) 

TOTAL 1,32 3,29 

Parede 1 0,031 0,081 

Parede 2 0,049 0,128 

Parede 3 0,031 0,081 

Parede 4 0,049 0,128 

Teto 0,076 0,201 

Piso 0,076 0,201 

Solo 0,071 0,071 

Dose externa devido 
à radiação beta 
(mSv/ano) 

TOTAL 0,383 0,891 

Parede 1 0,0039 0,0156 

Parede 2 0,0039 0,0156 

Parede 3 0,0078 0,0310 

Parede 4 0,0078 0,0310 

Teto 0,0039 0,0156 

Piso 0,0078 0,0310 

Solo 0,0040 0,0397 

Fluxos de 222Rn 
(Bq/(m².s)) 

TOTAL 0,0391 0,1795 
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Os valores obtidos na TAB. 5.1 foram calculados considerando que as cadeias 

do U e do Th não estavam em equilíbrio secular, de acordo com o apresentado na 

FIG. 3.19, bem como considerou também a influência do 40K. 

Para o cálculo da dose devido à radiação beta, onde não se tinham as medidas 

diretas de concentração superficial, foi realizada a aproximação citada no item 3.2.2, 

onde se calcula a concentração superficial por meio da multiplicação do livre 

caminho médio para beta com a concentração em Bq/cm3. 

O valor experimental de 3,78 mSv/ano da dose externa devido à radiação gama 

deve ser descontado da radiação cósmica de 0,4 mSv/ano, obtida com a FIG. 2.2, 

para a altitude de aproximadamente 1200m da região de poços de Caldas, onde 

situa-se a COLAB. Considerando-se esta diferença, se obtém um valor experimental 

corrigido de 3,38 mSv/ano, o qual, por sua vez, deve ser comparado com os valores 

calculados que não consideram a contribuição da radiação cósmica. Dessa forma, 

tem-se que o valor experimental corrigido é 3% maior que o valor calculado para o 

corpo de prova II. para o corpo de prova I, o valor para dose externa devido à 

radiação gama se afasta mais ainda do valor experimental, como pode ser 

observado na TAB. 5.1. Logo, o valor experimental corrigido da dose devido à 

radiação gama (3,38 mSv/ano) encontra-se fora da faixa calculada com os dois 

corpos de prova (1,32 a 3,29 mSv/ano), sendo a razão explicada mais adiante. 

Entretanto, as concentrações internas de 222Rn, para os corpos de prova I e II 

encontram-se respectivamente 31% abaixo e 64% acima do valor experimental de 

49 Bq/m³. Temos assim que o valor experimental neste caso encontra-se situado 

dentro da faixa calculada com os dois corpos de prova, entre 33,80 e 80,19 Bq/m³. 

Os resultados encontrados encontram-se dentro de uma mesma ordem de 

grandeza. As diferenças encontradas neste exercício são justificáveis visto que os 

cálculos foram realizados para placas executadas com as composições dadas dos 

corpos de prova I e II, e não com os dados reais das placas utilizadas na construção 

da casa em estudo, os quais não foram possíveis de serem obtidos. 

Cumpre salientar que vários dos dados utilizados nos cálculos foram obtidos da 

literatura existente, representativos estes de valores médios ou ainda aproximados, 

e não os valores reais existentes no local e usados na construção. Tais 

aproximações constituem-se em incertezas existentes, a seguir relacionadas: 
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a) A densidade das placas utilizadas na construção não foi possível de ser 

obtida junto ao executor, sendo utilizadas a densidade existente para o corpo de 

prova I e uma densidade estimada para o corpo de prova II; 

b) As concentrações dos radionuclídeos foram obtidas dos corpos de prova I e 

II, não tendo sido possível obter as concentrações das placas usadas na casa; 

c) Os dados de concentração de radionuclídeos para o solo foram estimados 

pela média global para solos dados pelo NCRP (1987), não tendo sido utilizados no 

cálculo os valores reais do terreno onde está situada a casa experimental, e; 

d) Os valores para o fator de emanação, o coeficiente de difusão, a velocidade 

do vento, a altura da nuvem, a taxa de renovação do ar e a área externa do terreno 

também foram estimados, e não representam necessariamente a realidade do local. 

 

Apesar de todas as incertezas envolvidas nos dados utilizados no cálculo, pode 

se afirmar que foram obtidos resultados que refletiram a viabilidade de cálculo com a 

metodologia desenvolvida. 

 

 

5.2  ESTUDO DO CASO 2 PARA GAMA 

 

 

Este caso prevê a aplicação do modelo matemático a um trecho de estrada com 

comprimento de três vezes a largura, e onde foram consideradas as duas opções de 

cálculo da dose, ou seja, para uma ou três áreas equivalentes circulares. 

Devido à falta de dados para a espessura do pavimento da estrada, serão 

usados nos cálculos os valores apresentados no Item 3.4.2 de 5 e 10 cm. Um 

resumo dos dados usados, bem como as premissas associadas à escolha destes, 

encontra-se relacionado no Apêndice 7. 

Ao variar a espessura, obtém-se uma faixa de valores para a dose externa 

devido à radiação gama que pode ser comparada com o valor experimental. 

Os resultados obtidos são apresentados nas TAB. 5.3 e TAB. 5.4. O valor 

experimental existente na TAB. 5.3 representa um intervalo onde estão situados os 

valores máximo e mínimo obtidos em campo para este caso, como já citado 

anteriormente. 
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TAB. 5.3 – Valores experimentais e calculados da dose para a estrada (Gama) 

DESCRIÇÃO 
Pavimento com 
altura de 10 cm 

Modelo Matemático

Pavimento com 
altura de 5 cm 

Modelo Matemático 

Valores 
experimentais

Dose externa devido à  
radiação gama, calculada 
para 3 áreas equivalentes 
(mSv/ano) 

8,37 5,44 

Dose externa devido à  
radiação gama, calculada 
para 1 área equivalente 
(mSv/ano) 

4,54 3,13 

2,00 a 5,20 

 

TAB. 5.4 – Valores experimentais e calculados da dose para a estrada (Beta) 

DESCRIÇÃO 
Pavimento com 
altura de 10 cm 

Modelo Matemático

Pavimento com 
altura de 5 cm 

Modelo Matemático 

Valor 
experimental

Dose externa devido à  
radiação beta, calculada 
para 3 áreas equivalentes 
(mSv/ano) 

4,18 4,18 

Dose externa devido à  
radiação beta, calculada 
para 1 área equivalente 
(mSv/ano) 

2,26 2,26 

- 

 

Como pode ser observado na TAB. 5.3, a faixa de dose devido à radiação gama 

obtida com as duas espessuras consideradas, 4,54 e 3,13 mSv/ano, encontra-se 

dentro do intervalo existente para os valores experimentais, 2,00 a 5,20 mSv/ano, 

quando se considera o cálculo da dose para 1 área equivalente, visto ser esta a 

equivalência de áreas que mais aproxima o valor calculado com o valor real. 

Considerando a faixa de dose devido à radiação gama obtida com as duas 

espessuras consideradas para a equivalência por três áreas, 8,37 e 5,44 mSv/ano, 
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verifica-se que os valores experimentais encontram-se bem abaixo e fora dos 

valores presentes nesta faixa. 

As doses calculadas devido à radiação beta não variam com a espessura do 

pavimento da estrada, como pode se observar na TAB. 5.4. Entretanto, quando se 

compara o cálculo da dose segundo uma ou três áreas equivalentes circulares, 

constata-se que o valor obtido para uma área é menor que o obtido para três áreas, 

em acordo com o descrito no item 3.2 acima (Dreal < Dseguop < Dprimop). 

Apesar das incertezas existentes nos valores assumidos para a execução dos 

cálculos, pode-se observar que os valores calculados para a dose devido à radiação 

gama encontram-se dentro do intervalo existente para os valores experimentais, isto 

quando se usa a equivalência para a premissa de cálculo mais precisa de apenas 

uma área circular.  

As maiores incertezas existentes podem ser resumidas em: 

 

a) A CNEN à época não teve como recuperar o histórico de execução do 

pavimento construído com a escória, podendo este material de lançamento ter sido 

um composto de escória com qualquer outro material convencional de construção de 

pavimentos, como por exemplo argila, areia, cascalho, etc. Tal possibilidade interfere 

diretamente na densidade do pavimento e na concentração dos radionuclídeos. A 

CNEN tampouco teve como realizar experimentos para determinar a densidade. 

Dessa forma, a densidade e a concentração dos radionuclídeos adotados como 

sendo o pavimento constituído só de escória podem ser substancialmente inferiores 

aos utilizados para calcular o valor de dose, e; 

b) As dimensões da estrada foram estimadas para serem de uma pista apenas, 

como foi possível obter-se de informação junto à CNEN. Entretanto, não há como se 

afirmar que a largura da estrada reflete a realidade quanto à largura do lançamento 

do material de pavimentação, tendo em vista que o limite entre as calçadas e a via 

não são perfeitamente delineadas e o aspecto do material destes é muito próximo, 

evidenciando a possibilidade de as próprias calçadas estarem contribuindo com a 

dose, caso também tenham sido recobertas com o material lançado à época das 

obras. Tal possibilidade contribuiria para uma dose maior. 
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No Apêndice 8 encontra-se o Modelo Matemático aplicado ao cálculo de dose 

para o caso da estrada com 10 cm de espessura para 1 área equivalente, e também 

para o caso do cômodo em relação ao corpo de prova II. 
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6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

 

A dissertação apresenta como resultado final uma metodologia de avaliação de 

segurança desenvolvida na plataforma MATHEMATICA que permite analisar 

preliminarmente os impactos radiológicos (dose externa gama, dose beta de pele e 

dose devido à inalação de 222Rn e seus produtos de decaimento) devido à utilização 

de resíduos de instalações minero-industriais, em especial o fosfogesso, na 

fabricação de placas para construção de casas e na construção de rodovias. 

O programa foi verificado nos aspectos relacionados à dose externa devido à 

radiação gama, com o uso de dados do UNSCEAR (1982) para fontes pequenas e 

infinitas, e à dose de pele devido à radiação beta, com o uso de dados da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1988). 

Em seguida foi feita a validação do programa utilizando-se uma casa construída 

pelo COLAB com fosfogesso e uma estrada que foi construída no passado na 

cidade de Ariquemes com resíduos oriundos de uma instalação minero-industrial da 

região. 

A simulação da concentração de 222Rn (caso 1) referente ao cômodo da casa 

construído com placas de fosfogesso gerou resultados compatíveis com o esperado, 

ou seja, concentrações de 222Rn entre 33,80 e 80,19 Bq/m³ para placas simuladas 

com duas diferentes composições dadas pelas características dos corpos de prova I 

e II, em comparação com o valor de 49 Bq/m³ medido experimentalmente na casa 

construída com uma placa cuja composição é uma mescla das placas simuladas. 

Ressalta-se que esses valores encontram-se abaixo do valor limite de 149 Bq/m³ 

de 222Rn adotado pelo United States Environmental Protection Agency – EPA 

(Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), o que preliminarmente indica 

a possibilidade de uso do fsofogesso para a construção de casas. 

Os resultados apresentados para a dose devido à radiação gama, valores entre 

1,32 mSv/ano e 3,29 mSv/ano, não abrangeu o valor experimental corrigido de 

3,38 mSv/ano, apesar do segundo valor encontrar-se bem próximo. A diferença 

existente entre os valores justifica-se primeiro devido à radiação cósmica, não 

considerada no modelo matemático e que contribui, na região de Poços de Caldas, 
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com 0,4 mSv/a na dose total, e segundo devido ao uso de dados médios para o 

cálculo como, por exemplo, os usados para as concentrações de U, Th e K no solo 

obtidos do NCRP (1987), visto que os dados locais do solo podem possuir valores 

mais altos. 

No caso 2, referente à estrada que foi pavimentada com escória proveniente do 

beneficiamento da cassiterita, a simulação da dose externa devido à radiação gama 

entre as duas espessuras consideradas de 5 e 10 cm resultou em uma faixa de 

valores entre 4,54 e 3,13 mSv/ano, que encontra-se dentro do intervalo existente 

para os valores experimentais de 2,00 a 5,20 mSv/ano, de acordo com o esperado. 

As doses de pele devido à radiação beta calculadas para os casos 1 e 2 não 

tiveram como ser comparadas com valores experimentais devido a inexistência 

destes. Entretanto observa-se que no caso 1 as doses obtidas foram baixas, entre 

0,383 e 0,891 mSv/ano; enquanto que no caso 2 o valor foi de 2,26 mSv/ano. 

No cálculo da dose devido à radiação beta, onde são usadas as equações de 

Loevinger, foram utilizados novos valores do fator de correção existente na fórmula 

do coeficiente de atenuação mássico. Loevinger aproxima este fator para situações 

que não correspondem à realidade dos radionuclídeos encontrados na maioria dos 

NORM-resíduos. Em vista disso, utilizou-se uma inovação no cálculo deste fator em 

função das energias máximas dos vários radionuclídeos, calculando-se quais fatores 

de correção seriam necessários para reproduzir o gráfico existente na IAEA (1988), 

que correlaciona a taxa de dose externa com a energia beta máxima. 

Verifica-se que para o caso 1, referente ao cômodo da casa construída com 

painéis de fosfogesso, o limitador para o uso deste NORM-resíduo é a dose devida à 

radiação gama, e não a devida à inalação do 222Rn. Entretanto esta afirmação, em 

função das diferentes características existentes em outros NORM-resíduos e até 

mesmo nos fosfogessos de diferentes origens, deve ser considerada apenas para o 

caso estudado, devendo ser analisados os resultados referentes a qualquer outro 

caso de reaproveitamento de NORM-resíduos. 

Identifica-se que para viabilizar o cálculo e o estudo adequados das doses 

devido ao reaproveitamento de NORM-resíduos é necessário conhecer as 

composições e processos de fabricação dos materiais de construção, que adquirem 

características específicas caso a caso. 
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A metodologia desenvolvida também pode ser utilizada para simular outras 

situações não consideradas na análise, como dose externa devido à fabricação das 

placas, transporte das placas, doses interna e externa devido a NORM’s usados em 

construções (como por exemplo o granito), etc. 

Como continuidade do trabalho recomenda-se o desenvolvimento de modelos 

matemáticos que possam simular a utilização de fosfogesso na agricultura na 

fabricação de adubos e demais resíduos como coberturas de aterros sanitários, 

modelos matemáticos esses que permitam estimar a migração desses 

radionuclideos no meio-ambiente a longo prazo.  

Outra recomendação seria a criação de uma base de dados nacionais com as 

características dos NORM-resíduos gerados no País, visando fomentar o mercado 

nacional para o desenvolvimento de tecnologias de produção de materiais de 

construção com NORM-resíduos associados.  
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8.1 APÊNDICE 1: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE DEVIDO À RADIAÇÃO 

GAMA, PROVENIENTE DE U, PARA A VERIFICAÇÃO DO MODELO 

MATEMÁTICO 

 

 

Dado (unidade) Valor Observação 

Distância entre a fonte e o centro da  
estrada (m) 

1,0 (HEILBRON et al, 2007) 

Espessura da estrada (cm) 100,0 (HEILBRON et al, 2007) 

Densidade do material da estrada (g/cm3) 1,8 (HEILBRON et al, 2007) 

Comprimento da estrada (m) 88,62 

Largura da estrada (m) 88,62 

Área equivalente à área  
circular de raio igual a 50 m 

Concentração (Bq/cm3) 1,0 (HEILBRON et al, 2007) 

 

 

8.2 APÊNDICE 2: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE DEVIDO À RADIAÇÃO GAMA, 

PROVENIENTE DE Th, PARA A VERIFICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

 

 

Dado (unidade) Valor Observação 

Distância entre a fonte e o centro da  
estrada (m) 

1,0 (HEILBRON et al, 2007) 

Espessura da estrada (cm) 100,0 (HEILBRON et al, 2007) 

Densidade do material da estrada (g/cm3) 1,8 (HEILBRON et al, 2007) 

Comprimento da estrada (m) 177,25 

Largura da estrada (m) 177,25 

Área equivalente à área  
circular de raio igual a 100 m 

Concentração (Bq/cm3) 1,0 (HEILBRON et al, 2007) 
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8.3 APÊNDICE 3: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE DEVIDO À RADIAÇÃO BETA, 

PROVENIENTE DE FONTE INFINITA DE U OU Th, PARA A VERIFICAÇÃO DO 

MODELO MATEMÁTICO 

 

 

Dado (unidade) Valor Observação 

Distância entre a fonte e o centro da  
estrada (m) 

1,0 (IAEA, 1988) 

Comprimento da estrada (m) 88,62 

Largura da estrada (m) 88,62 
Área equivalente à área 
circular de raio igual a 50 m 

Concentração (Bq/cm2) 1,0 (IAEA, 1988) 

 

 

8.4 APÊNDICE 4: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE DEVIDO À RADIAÇÃO BETA, 

PROVENIENTE DE FONTE PEQUENA DE U OU Th, PARA A VERIFICAÇÃO DO 

MODELO MATEMÁTICO 

 

 

Dado (unidade) Valor Observação 

Distância entre a fonte e o centro da  
estrada (m) 

1,0 (IAEA, 1988) 

Comprimento da estrada (m) 0,0886 

Largura da estrada (m) 0,0886 
Área equivalente à área 
circular de raio igual a 5 cm 

Concentração (Bq/cm2) 1,0 (IAEA, 1988) 
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8.5 APÊNDICE 5: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE EXTERNA DEVIDO ÀS 

RADIAÇÕES GAMA E BETA, E DOSE INTERNA DEVIDO AO 222Rn, BEM COMO 

SUA CONCENTRAÇÃO NO CÔMODO, PARA O CORPO DE PROVA I 

 

 

Dado (unidade) Painel / Radionuclídeo Valor Origem 

Paredes, teto e piso 7,0 FIG. 3.20 
Espessura do painel (cm) 

Solo 1500,0 Estimado 

Paredes, teto e piso 1,812 Item 3.4.1 Densidade dos materiais  
(g/cm3) Solo 1,85 TAB. 3.7 

Dimensões do piso (m) x (m) 3,00 x 3,51 FIG. 3.20 

Altura das paredes (m) 2,5 FIG. 3.21 

Distância entre a fonte e o centro do piso (m) 1,25  

Concentração de U (Bq/kg) Paredes, teto e piso 46,7 FIG. 3.19 
234Th, 223Ra, 227Th,  
211Bi, 219Rn, 211Pb 

46,7 FIG. 3.19 Concentração dos produtos 
de decaimento do U nos  
painéis (Bq/kg) 226Ra, 214Pb, 214Bi 105,0 FIG. 3.19 

Concentração de U e seus  
produtos de decaimento  
(Bq/kg) 

Solo  
(em equilíbrio secular) 

66,0 TAB. 3.8 

Concentração de Th (Bq/kg) Paredes, teto e piso 103,0 FIG. 3.19 
224Ra 95,0 FIG. 3.19 
228Th, 228Ac 103,0 FIG. 3.19 
212Pb 98,3 FIG. 3.19 
208Tl, 212Bi 115,0 FIG. 3.19 

Concentração dos produtos  
de decaimento do Th nos  
painéis (Bq/kg) 

Solo 37,0 TAB. 3.8 

Paredes, teto e piso 205,0 FIG. 3.19 
Concentração de K (Bq/kg) 

Solo 400,0 TAB. 3.8 

Concentração de Th e seus  
produtos de decaimento  
(Bq/kg) 

Solo  
(em equilíbrio secular) 

400,0 TAB. 3.8 
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Paredes, teto e piso 205,0 FIG. 3.19 
Concentração de K (Bq/kg) 

Solo 400,0 TAB. 3.8 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 Item 3.3.4 

Altura da nuvem (m) 2,5 Item 3.3.4 

Área externa do terreno (m²) 500,0 Item 3.3.4 

Taxa de respiração interna (m²/h) 0,925 Item 3.3.5 

Taxa de tempo de duração da exposição (h/ano) 7008,0 Item 2.1.4 

Fator de equilíbrio 0,4 Item 2.1.4 

Painéis 0,28 Anexo 8 
Coeficiente de emanação 

Solo 0,45 FIG. 3.13 

Painéis 6,2 x 10-7 Item 3.3.8 
Coeficiente de difusão (m²/s) 

Solo 2,5 x 10-7 Anexo 9 

 

 

8.6 APÊNDICE 6: DADOS DE CÁLCULO DE DOSES EXTERNAS DEVIDO ÀS 

RADIAÇÕES GAMA E BETA, E DOSE INTERNA DEVIDO AO 222Rn, BEM COMO 

SUA CONCENTRAÇÃO NO CÔMODO, PARA O CORPO DE PROVA II 

 

 

Dado (unidade) Painel / Radionuclídeo Valor Origem 

Paredes, teto e piso 7,0 FIG. 3.20 
Espessura do painel (cm) 

Solo 1500,0 Estimado 

Paredes, teto e piso 1,503 Item 3.4.1 Densidade dos materiais  
(g/cm3) Solo 1,85 TAB. 3.7 

Dimensões do piso (m) x (m) 3,00 x 3,51 FIG. 3.20 

Altura das paredes (m) 2,5 FIG. 3.21 

Distância entre a fonte e o centro do piso (m) 1,25  

Concentração de U (Bq/kg) Paredes, teto e piso 81,7 FIG. 3.19 
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234Th, 223Ra, 227Th, 211Bi, 
219Rn, 211Pb 81,7 FIG. 3.19 Concentração dos produtos  

de decaimento do U nos  
painéis (Bq/kg) 226Ra, 214Pb, 214Bi 506,0 FIG. 3.19 

Concentração de U e seus  
produtos de decaimento  
(Bq/kg) 

Solo 
(em equilíbrio secular) 

66,0 TAB. 3.8 

Concentração de Th (Bq/kg) Paredes, teto e piso 232,0 FIG. 3.19 
224Ra 226,7 FIG. 3.19 
228Th, 228Ac 232,0 FIG. 3.19 
212Pb 238,2 FIG. 3.19 
208Tl, 212Bi 276,7 FIG. 3.19 

Concentração dos produtos  
de decaimento do Th nos  
painéis (Bq/kg) 

Solo 37,0 TAB. 3.8 

Paredes, teto e piso 258,0 FIG. 3.19 
Concentração de K (Bq/kg) 

Solo 400,0 TAB. 3.8 

Concentração de Th e seus  
produtos de decaimento  
(Bq/kg) 

Solo 
(em equilíbrio secular) 

400,0 TAB. 3.8 

Paredes, teto e piso 205,0 FIG. 3.19 
Concentração de K (Bq/kg) 

Solo 400,0 TAB. 3.8 

Velocidade do vento (m/s) 2,0 Item 3.3.4 

Altura da nuvem (m) 2,5 Item 3.3.4 

Área externa do terreno (m²) 500,0 Item 3.3.4 

Taxa de respiração interna (m²/h) 0,925 Item 3.3.5 

Taxa de tempo de duração da exposição (h/ano) 7008 Item 2.1.4 

Fator de equilíbrio 0,4 Item 2.1.4 

Painéis 0,28 Anexo 8 
Coeficiente de emanação 

Solo 0,45 FIG. 3.13 

Painéis 6,2 x 10-7 Item 3.3.8 
Coeficiente de difusão (m²/s) 

Solo 2,5 x 10-7 Anexo 9 
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8.7 APÊNDICE 7: DADOS DE CÁLCULO DE DOSE EXTERNA DEVIDO ÀS 

RADIAÇÕES GAMA E BETA, PARA UM TRECHO DE ESTRADA 

 

 

Dado (unidade) Painel / Radionuclídeo Valor Origem 

Distância entre a fonte e o centro da estrada (m) 1,5 Item 3.4.2 

Densidade da estrada (g/cm3) 3,0 Item 3.4.2 

Dimensões da estrada (m) x (m) 9,0 x 3,0 Item 3.4.2 

Concentração de 238U (Bq/kg) 4776,0 TAB. 3.16 

Concentração de 235U (Bq/kg) 223,0 TAB. 3.16 
234Th, 234Pa, 234Pa* 4776,0 TAB. 3.16 
223Ra, 227Th, 211Bi, 219Rn, 
211Pb, 207Tl 

223,0 TAB. 3.16 

226Ra, 218Po, 214Pb, 214Bi, 
210Tl 

2118,0 TAB. 3.16 

Concentração dos produtos  
de decaimento do U na  
estrada (Bq/kg) 

210Bi 300,0 TAB. 3.16 

Concentração de Th (Bq/kg) 685,0 TAB. 3.16 

Concentração dos produtos  
de decaimento do Th nos  
painéis (Bq/kg) 

228Ra, 224Ra, 228Th,  
228Ac, 212Pb, 208Tl, 212Bi 

532,0 TAB. 3.16 
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8.8 APÊNDICE 8: MODELO MATEMÁTICO APLICADO AO CÁLCULO DE DOSE 

PARA O CASO DA ESTRADA COM 10 CM DE ESPESSURA PARA UMA ÁREA 

EQUIVALENTE, E TAMBÉM PARA O CASO DO CÔMODO EM RELAÇÃO AO 

CORPO DE PROVA II 

 

 

- INFORMAÇÔES INICIAIS 
O programa calcula para um cômodo, onde podem ser consideradas as 

contribuições devido a sete painéis (quatro paredes, teto, piso e solo), e para uma 

estrada, usando duas aproximações (a escolher) por áreas equivalentes circulares, 

os seguintes itens: 

 

a) Taxa de exposição gama esperada; 

b) Taxa de exposição beta esperada a uma determinada distância de uma 

fonte com n Bq/cm²; 

c) Fluxos, Concentrações e Doses Equivalentes Efetivas de radônio (apenas 

para o comôdo, considerado um volume fechado, ou seja, mesmo que possua 

apenas a contribuição de um dos painéis para a dose). 

 

Os cálculos podem ser realizados com ou sem equilíbrio secular para as cadeias 

do urânio e/ou do tório. O 40K pode ser considerado ou não para os cálculos. 

Para tanto devem ser feitas escolhas no programa a seguir, de forma a compor o 

cenário de cálculo. 

Os campos de cor cinza escuro com fonte Lucida Console em itálico 

corespondem às escolhas de cálculo existentes no programa.  

Os campos de cor cinza claro com fonte Lucida Console em itálico corespondem 

às constantes.  

Os campos de cor cinza escuro com fonte Lucida Console correspondem aos 

dados de concentrações.  

Os campos de cor cinza claro com fonte Lucida Console correspondem aos 

outros dados de entrada.  

Os cálculos estão na fonte RomanD, enquanto que os resultados estão na fonte 

RomanD em itálico. 
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- DIMENSÕES GERAIS DO COMÔDO E DA ESTRADA 

 

Dados da fonte 

Fator de escolha para cálculo das áreas: 1 para sim e 0 para não 

parede1=1.; 

parede2=1.; 

parede3=1.; 

parede4=1.; 

teto=1.; 

piso=1.; 

solo=1.; 

estrada=1.; 

 

Comôdo 
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hcom (cm): Espessura dos materiais (Altura da fonte): {parede1, parede2, parede3, 

parede4, teto, piso, solo} 

hcom={7.,7.,14.,14.,7.,7.,1500.}; 

dscom (g/cm³): Densidade dos materiais: {parede1, parede2, parede3, parede4, teto, 

piso, solo} 

dscom={1.503,1.503,1.503,1.503,1.503,1.503,1.85}; 

cpiso (m): Dimensões do piso: {largura, comprimento} 

cpiso={3.,3.51}; 

altpar (m): Pé-direito das paredes 

altpar=2.5; 

distcom (m): Distância entre a fonte e o ponto acima do piso e no centro da comôdo, 

onde se deseja calcular a taxa de dose 

distcom=1.25; 

 

Estrada (permite duas opções de cálculo) 

Considerando a área da estrada segundo a soma de três áreas equivalentes 
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Considerando a área da estrada segundo uma área equivalente 

 

 

equivest (adim.): Escolha de cálculo da estrada por três áreas equivalentes ou 

apenas uma (0 para três e 1 para uma) 

equivest=1.; 

distest (m): Distância entre a fonte e o ponto, acima e no centro da estrada, onde se 

deseja calcular a taxa de dose 

distest=1.5; 

hest (cm): Espessura da estrada (Altura da fonte) 

hest=10.; 

dsest (g/cm³): Densidade do material da estrada 

dsest=3.; 

cpest (m): Comprimento da estrada 

cpestr=9.; 

lgest (m): Largura da estrada 

lgest=3.; 

roar (g/cm³): Densidade do ar 

roar=0.001293; 
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Cálculo das áreas, volume(s) e as distâncias entre as fontes e o centro 
geométrico do comôdo e da estrada 

cpest=If[equivest==1,cpestr,cpestr/3]; 

escolha={parede1,parede2,parede3,parede4,teto,piso,solo, 

estrada}; 

parede={parede1,parede2,parede3,parede4}; 

h=Join[Table[hcom[[i]]*parede[[i]],{i,4}],{hcom[[5]]*teto}, 

{hcom[[6]]*piso},{hcom[[7]]*solo},{hest*estrada}]; 

ds=Join[Table[dscom[[i]]*parede[[i]],{i,4}],{dscom[[5]]*teto}, 

{dscom[[6]]*piso},{dscom[[7]]*solo},{dsest*estrada}]; 

cp=Join[{cpiso[[1]]*parede1,cpiso[[2]]*parede2, 

cpiso[[1]]*parede3,cpiso[[2]]*parede4,cpest*estrada}]; 

tcom=Length[hcom]; 

tfis=tcom+1; 

Sparede=altpar{cpiso[[1]]*parede1,cpiso[[2]]*parede2, 

cpiso[[1]]*parede3,cpiso[[2]]*parede4}; 

Spiso=(cpiso[[1]]*cpiso[[2]]); 

Steto=Spiso; 

Ssolo=Spiso; 

Sestrada=cp[[5]]*lgest*estrada; 

Scomôdo=Join[{Sparede[[1]]*parede1}, 

{Sparede[[2]]*parede2},{Sparede[[3]]*parede3}, 

{Sparede[[4]]*parede4},{Steto}*teto,{Spiso}*piso, {Ssolo}*solo]; 
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areas=Join[Table[Sparede[[i]],{i,4}],{Steto*teto,Spiso*piso, 

Ssolo*solo},{Sestrada*estrada}]; 

ahh=Join[{cpiso[[2]]*parede1/2,cpiso[[1]]*parede2/2, 

cpiso[[2]]*parede3/2,cpiso[[1]]*parede4/2,             

(altpar-distcom)*teto,distcom*piso, 

((distcom)+(h[[6]]/100)*solo},{distest*estrada}]; 

r=(areas/Pi)^(1/2); 

V=cpiso[[1]]*cpiso[[2]]*altpar; 

 

Cálculo de dados para uso na contribuição cônica da dose 

ang=Table[If[ahh[[i]]==0.,0.,r[[i]]/ahh[[i]]],{i,tfis}]; 

teta=Table[If[ang[[i]]==0.,0.,ArcTan[ang[[i]]]],{i,tfis}]; 

cc=Table[If[teta[[i]]==0.,0.,Sec[teta[[i]]]],{i,tfis}]; 

vol=Table[If[h[[i]]==0.,0.,Pi*(10000*r[[i]]^2)*h[[i]]], {i,tfis}]; 

 

- ESCOLHAS: RADIONUCLÍDEOS PAIS, EQUILÍBRIO SECULAR 

 

Escolha do(s) radionuclídeo(s) pai(s): 1 para sim e 0 para não 

escU=1; 

escTh=1; 

escK=1; 

 

Escolha se há equilíbrio secular: 1 para sim e 0 para não 

equil=0.; 
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- TAXAS DE EXPOSIÇÃO (GAMA) 

 

Dados das energias dos gamas das cadeias do U e Th, em MeV, e respectivos 
percentuais (%) 

 

radioGU (MeV): Energia dos gamas 

percGU (adim.): Percentual dos gamas 

Radionucl.1 = Th-234 (1γ)    Radionucl.2 = U-235 (3γ)    Radionucl.3 = Ra-223 (5γ)        

Radionucl.4 = Ra-226 (1γ)    Radionucl.5 = Th-227 (3γ)    Radionucl.6 = Pb-214 (11γ)      

Radionucl.7 = Bi-211 (1γ)    Radionucl.8 = Rn-219 (1γ)    Radionucl.9 = Pb-211 (1γ)        

Radionucl.10 = Bi-214 (52γ) 

 

radioGU={0.115,0.144,0.163,0.186,0.144,0.154,0.269,0.324, 

0.338,0.186,0.236,0.256,0.33,0.242,0.259,0.275,0.295,0.462, 

0.481,0.487,0.544,0.588,0.786,0.904,0.351,0.271,0.405,0.387, 

0.389,0.406,0.427,0.455,0.544,0.609,0.666,0.703,0.720,0.753, 

0.768,0.806,0.821,0.826,0.839,0.934,0.964,1.052,1.070,1.104, 

1.120,1.134,1.155,1.200,1.238,1.281,1.304,1.378,1.385,1.402, 

1.408,1.509,1.539,1.543,1.583,1.595,1.600,1.661,1.684,1.730, 

1.765,1.839,1.848,1.873,1.890,1.897,2.110,2.119,2.204,2.294, 

2.448}; 

percGU={0.42,0.48,0.22,2.52,0.14,0.24,0.61,0.16,0.12,3.9, 

0.51,0.28,0.13,7.6,0.8,0.70,18.9,0.17,0.34,0.33,0.17,0.36, 

0.86,0.59,0.60,0.45,0.18,0.31,0.37,0.15,0.10,0.28,0.10,42.8, 

14.,0.47,0.38,0.11,4.80,1.10,0.16,0.13,0.59,3.10,0.37,0.33, 

0.26,0.16,15.0,0.25,1.7,0.47,6.10,1.50,0.11,4.30,0.80,1.50, 

2.60,2.20,0.53,0.34,0.73,0.30,0.34,1.16,0.24,3.20,16.7,0.37, 

2.30,0.22,0.10,0.18,0.10,1.30,5.30,0.33,1.65}; 

 

radioGTh (MeV): Energia dos gamas 

percGTh (adim.): Percentual dos gamas 
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Radionucl.1 = Ra-224 (1γ)    Radionucl.3 = Th-228 (2γ)    Radionucl.4 = Pb-212 (3γ) 

Radionucl.5 = Tl-208 (9γ)    Radionucl.6 = Bi-212 (11γ)    Radionucl.7 = Ac-228 (64γ) 

 

radioGTh={0.241,0.132,0.217,0.115,0.2390,0.300,0.234,0.253,

0.277,0.511,0.583,0.763,0.860,1.094,2.614,0.209,0.288,0.328, 

0.453,0.727,0.785,0.893,0.952,1.513,1.621,1.886,0.129,0.146, 

0.154,0.185,0.192,0.200,0.204,0.270,0.279,0.322,0.328,0.332, 

0.338,0.341,0.409,0.440,0.463,0.478,0.504,0.510,0.523,0.546, 

0.562,0.571,0.572,0.651,0.675,0.702,0.707,0.727,0.755,0.772, 

0.782,0.795,0.830,0.836,0.840,0.904,0.911,0.944,0.948,0.959, 

0.965,0.969,0.988,1.033,1.065,1.096,1.111,1.154,1.247,1.288, 

1.459,1.496,1.502,1.557,1.580,1.588,1.625,1.630,1.638,1.666, 

1.686,1.887}; 

percGTh={3.70,0.26,0.27,0.61,44.6,3.42,0.12,0.25,2.34,0.10,

31.0,0.61,4.32,0.14,36.0,4.71,0.34,0.14,0.37,6.66,1.11,0.37, 

0.18,0.31,1.51,0.11,3.03,0.23,1.02,0.11,0.13,0.36,0.10,3.90, 

0.24,0.76,3.48,0.49,12.4,0.44,2.31,0.15,4.00,0.25,0.22,0.51, 

0.13,0.23,1.02,0.19,0.17,0.11,0.11,0.20,0.16,0.03,1.14,1.68, 

0.56,5.01,0.64,1.88,10.2,0.90,30.0,0.11,0.13,0.33,5.64,18.1, 

0.20,0.23,0.15,0.14,0.36,0.17,0.59,0.12,1.00,1.09,0.60,0.21, 

0.74,3.84,0.33,2.02,0.56,0.22,0.11,0.11}; 

 

Dados da energia do gama do K, em MeV, e respectivo percentual (%) 

radioGK (MeV): Energia dos gama 

percGK (adim.): Percentual dos gama 

Radionucl.1 = K-40 (1γ) 

 

radioGK={1.461}; 

percGK={10.66}; 

 

Vetores das energias e percentuais dos gamas 
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fG=Join[radioGU*escU,radioGTh*escTh,radioGK*escK]; 

ggG=Join[percGU*escU,percGTh*escTh,percGK*escK]; 

tGU=Length[radioGU]; 

tGTh=Length[radioGTh]; 

tGK=Length[radioGK]; 

tGtot=Length[fG]; 

 

Escolha se a concentração dada será mássica ou volumétrica: 1 para mássica 
e 0 para volumétrica 

escMVG=1; 

 

Concentrações mássicas dos radionuclídeos pais 

 

Comôdo 

svM0GUcom (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai U 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svM0GUcom={81.7,81.7,81.7,81.7,81.7,81.7,66.}; 

svM0GThcom (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai Th 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svM0GThcom={232.,232.,232.,232.,232.,232.,37.}; 

svM0GKcom (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai K 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svM0GKcom={258.,258.,258.,258.,258.,258.,400.}; 

 

Estrada 
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svM0GUest (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai U  

svM0GUest=4776.; 

svM0GThest (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai Th  

svM0GThest=685.; 

svM0GKest (Bq/kg): Concentração do radionuclídeo pai K  

svM0GKest=0.; 

 

Concentrações volumétricas dos radionuclídeos pais 

 

Comôdo 

svV0GUcom (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai U 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svV0GUcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

svV0GThcom (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai Th 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svV0GThcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

svV0GKcom (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai K 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svV0GKcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

 

Estrada 

svV0GUest (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai U  

svV0GUest=0.; 

svV0GThest (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai Th  

svV0GThest=0.; 

svV0GKest (Bq/cm³): Concentração do radionuclídeo pai K  

svV0GKest=0.; 
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Cálculo das concentrações volumétricas dos radionuclídeos pais (Bq/cm³) 

 

Cômodo 

sv0GUcom=If[escMVG==1,svM0GUcom*Table[ds[[i]],{i,1,7}]/ 

1000,svV0GUcom]; 

sv0GThcom=If[escMVG==1,svM0GThcom*Table[ds[[i]],{i,1,7}]/

1000,svV0GThcom]; 

sv0GKcom=If[escMVG==1,svM0GKcom*Table[ds[[i]],{i,1,7}]/ 

1000,svV0GKcom]; 

 

Estrada 

sv0GUest=If[escMVG==1,svM0GUest*ds[[8]]/1000,svV0GUest]; 

sv0GThest=If[escMVG==1,svM0GThest*ds[[8]]/1000, 

svV0GThest]; 

sv0GKest=If[escMVG==1,svM0GKest*ds[[8]]/1000,svV0GKest]; 

 

Fatores de cálculo de concentrações de U238 e U235, consideradas as 
abundâncias isotópicas respectivas de 99,27% e 0,73%, em relação ao U 
natural (em equilíbrio secular) 

Concentração de U238 { (Bq/kg) ou (Bq/cm³) }         

DadU238=4776.; 

U235=DadU238*(0.73*8.014*10^4)/(99.27*1.246*10^4); 

Concentração de U235 { (Bq/kg) ou (Bq/cm³) }         

DadU235=1.; 

U238=DadU235*(99.27*1.246*10^4)/(0.73*8.014*10^4); 
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Concentrações mássicas dos radionuclídeos filhos, caso não haja equilíbrio 
secular 

 

Comôdo 

Filhos do U238: Th234, Ra226, Pb214, Bi214    

Filhos do U235: U235, Ra223, Th227, Bi211, Rn219, Pb211    

svMGUcom (Bq/kg): Concentração dos filhos do U: Th234, U235, Ra223, Ra226, 

Th227, Pb214, Bi211, Rn219, Pb211, Bi214 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svMGUcom= 

{{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{81.7,3.86,3.86,506.,3.86,506.,3.86,3.86,3.86,506.}, 

{66.,3.12,3.12,66.,3.12,66.,3.12,3.12,3.12,66.}}; 

svMGThcom (Bq/kg): Concentração dos filhos do Th: Ra224, Th228, Pb212, Tl208, 

Bi212, Ac228 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svMGThcom={{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{226.7,232.,238.3,276.7,276.7,232.}, 

{37.,37.,37.,37.,37.,37.}}; 

 

 

 

 



 

 145

Estrada 

svMGUest (Bq/kg): Concentração dos filhos do U: Th234, U235, Ra223, Ra226, 

Th227, Pb214, Bi211, Rn219, Pb211, Bi214  

svMGUest={4776.,225.9,225.9,2118.,225.9,2118.,225.9,225.9, 

225.9,2118.}; 

svMGThest (Bq/kg): Concentração dos filhos do Th: Ra224, Th228, Pb212, Tl208, 

Bi212, Ac228  

svMGThest={532.,532.,532.,532.,532.,532.}; 

 

Concentrações volumétricas dos radionuclídeos filhos, caso não haja 
equilíbrio secular 

 

Comôdo 

Filhos do U238: Th234, Ra226, Pb214, Bi214 

Filhos do U235: U235, Ra223, Th227, Bi211, Rn219, Pb211           

svVGUcom (Bq/cm³): Concentração dos filhos do U: Th234, U235, Ra223, Ra226, 

Th227, Pb214, Bi211, Rn219, Pb211, Bi214 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svVGUcom={{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}}; 
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svVGThcom (Bq/cm³): Concentração dos filhos do Th: Ra224, Bi208, Th228, Pb212, 

Tl208, Bi212, Ac228 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svVGThcom={{0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.}}; 

 

Estrada 

svVGUest (Bq/cm³): Concentração dos filhos do U: Th234, U235, Ra223, Ra226, 

Th227, Pb214, Bi211, Rn219, Pb211, Bi214  

svVGUest={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

svVGThest (Bq/cm³): Concentração dos filhos do Th: Ra224, Bi208, Th228, Pb212, 

Tl208, Bi212, Ac228  

svVGThest={0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

 

Cálculo das concentrações volumétricas dos radionuclídeos filhos, caso não 
haja equilíbrio secular (Bq/cm³) 

 

Cômodo 

svGUcom=If[escMVG==1,svMGUcom*Table[ds[[i]],{i,1,7}]/ 

1000,svVGUcom]; 

svGThcom=If[escMVG==1,svMGThcom*Table[ds[[i]],{i,1,7}]/ 

1000,svVGThcom]; 

 

Estrada 

svGUest=If[escMVG==1,svMGUest*ds[[8]]/1000,svVGUest]; 

svGThest=If[escMVG==1,svMGThest*ds[[8]]/1000,svVGThest]; 
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Cálculo dos vetores de concentrações volumétricas do(s) radionuclídeo(s) 
pai(s) e seus filhos (Bq/cm³) 

sv0GU=Join[sv0GUcom,{sv0GUest}]; 

sv0GTh=Join[sv0GThcom,{sv0GThest}]; 

sv0GK=Join[sv0GKcom,{sv0GKest}]; 

svGUequil={{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0GU; 

svGThequil={{1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0GTh; 

svGKequil={{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.}}*sv0GK; 

svGU=Join[svGUcom,{svGUest}]; 

svGTh=Join[svGThcom,{svGThest}]; 

svGUfinal=If[equil==1.,svGUequil,svGU]; 

tsvGUfil=Length[svGUfinal[[1]]]; 

svGThfinal=If[equil==1.,svGThequil,svGTh]; 

tsvGThfil=Length[svGThfinal[[1]]]; 

svGKfinal=svGKequil; 
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svwG=Table[Join[svGUfinal[[i]]*escU,svGThfinal[[i]]*escTh, 

svGKfinal[[i]]*escK],{i,tfis}] escolha; 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[1]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[2]],{i,tfis}])/;2≤x≤4 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[3]],{i,tfis}])/;5≤x≤9 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[4]],{i,tfis}])/;10≤x≤10 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[5]],{i,tfis}])/;11≤x≤13 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[6]],{i,tfis}])/;14≤x≤24 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[7]],{i,tfis}])/;25≤x≤25 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[8]],{i,tfis}])/;26≤x≤26 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[9]],{i,tfis}])/;27≤x≤27 

svvGU[x_]:=(Table[svwG[[i]][[10]],{i,tfis}])/;28≤x≤79 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[11]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[12]],{i,tfis}])/;2≤x≤3 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[13]],{i,tfis}])/;4≤x≤6 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[14]],{i,tfis}])/;7≤x≤15 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[15]],{i,tfis}])/;16≤x≤26 

svvGTh[x_]:=(Table[svwG[[i]][[16]],{i,tfis}])/;27≤x≤90 

svvGK[x_]:=(Table[svwG[[i]][[17]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svG=Join[Table[svvGU[mGU],{mGU,tGU}]*escU, 

Table[svvGTh[mGTh],{mGTh,tGTh}]*escTh, 

Table[svvGK[mGK],{mGK,tGK}]*escK]; 
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Cálculo dos coeficientes 

mis (1/cm): Coef. de absorção linear do minério ou solo em função da energia do 

gama dado: μ solo 

mi[x_]:=Table[(26.25-(x-0.01)*(26.25-8.175)/0.005)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.01≤x≤0.015 

mi[x_]:=Table[(8.175-(x-0.015)*(8.175-3.626)/0.005)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.015≤x≤0.02 

mi[x_]:=Table[(3.626-(x-0.02)*(3.326-1.225)/0.01)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.02≤x≤0.03 

mi[x_]:=Table[(1.225-(x-0.03)*(1.225-0.624)/0.01)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.03≤x≤0.04 

mi[x_]:=Table[(0.624-(x-0.04)*(0.624-.4022)/0.01)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.04≤x≤0.05 

mi[x_]:=Table[(0.4022-(x-0.05)*(.4022-0.3027)/0.01)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.05≤x≤0.06 

mi[x_]:=Table[(0.3027-(x-0.06)*(0.3027-0.2169)/0.02)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.06≤x≤0.08 

mi[x_]:=Table[(0.2169-(x-0.08)*(0.2169-0.1816)/0.02)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.08≤x≤0.1 

mi[x_]:=Table[(0.1816-(x-0.1)*(0.1816-0.1451)/0.05)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.1≤x≤0.15 

mi[x_]:=Table[(0.1451-(x-0.15)*(0.1451-0.1287)/0.05)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.15≤x≤0.2 
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mi[x_]:=Table[(0.1287-(x-0.2)*(0.1287-0.1093)/0.1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.2≤x≤0.3 

mi[x_]:=Table[(0.1093-(x-0.3)*(0.1093-0.09733)/0.1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.3≤x≤0.4 

mi[x_]:=Table[(0.09733-(x-0.4)*(0.09733-0.0886)/0.1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.4≤x≤0.5 

mi[x_]:=Table[(0.0866-(x-0.5)*(0.0886-0.08188)/0.1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.5≤x≤0.6 

mi[x_]:=Table[(0.08188-(x-0.5)*(0.08188-0.07169)/0.1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.6≤x≤0.8 

mi[x_]:=Table[(0.07169-(x-0.8)*(0.07169-0.06443)/0.2)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;0.8≤x≤1.0 

mi[x_]:=Table[(0.06443-(x-1.0)*(0.06443-0.05247)/0.5)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;1.0≤x≤1.5 

mi[x_]:=Table[(0.05247-(x-1.5)*(0.05247-0.04526)/0.5)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;1.5≤x≤2.0 

mi[x_]:=Table[(0.04526-(x-2.0)*(0.04526-0.03685)/1)* 

ds[[i]],{i,tfis}]/;2.0≤x≤3.0 

mis=Join[Table[mi[radioGU[[i]]],{i,tGU}]*escU, 

Table[mi[radioGTh[[i]]],{i,tGTh}]*escTh, 

Table[mi[radioGK[[i]]],{i,tGK}]*escK]; 

mia (cm²/g): Coef. de absorção mássico do ar em função da energia do gama dado: 

μ ar 

ma[x_]:=4.61-(x-0.01)*3.34/0.005/;0.01≤x≤0.015 
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ma[x_]:=1.27-(x-0.015)*(1.27-0.511/0.005)/;0.015≤x≤0.02 

ma[x_]:=0.511-(x-0.02)*(0.511-0.148)/0.01/;0.02≤x≤0.03 

ma[x_]:=0.148-(x-0.03)*(0.148-0.0668)/0.01/;0.03≤x≤0.04 

ma[x_]:=0.0668-(x-0.04)*(0.0668-0.0406)/0.01/; 

0.04≤x≤0.05 

ma[x_]:=0.0406-(x-0.05)*(0.0406-0.0305)/0.01/; 

0.05≤x≤0.06 

ma[x_]:=0.0305-(x-0.06)*(0.0305-0.0243)/0.02/; 

0.06≤x≤0.08 

ma[x_]:=0.0243-(x-0.08)*(0.0243-0.0234)/0.02/; 

0.08≤x≤0.1 

ma[x_]:=0.0234-(x-0.1)*(0.0234-0.025)/0.05/;0.1≤x≤0.15 

ma[x_]:=0.025-(x-0.15)*(0.025-0.0268)/0.05/;0.15≤x≤0.2 

ma[x_]:=0.0268-(x-0.2)*(0.0268-0.0287)/0.1/;0.2≤x≤0.3 

ma[x_]:=0.0287-(x-0.3)*(0.0287-0.0295)/0.1/;0.3≤x≤0.4 

ma[x_]:=0.0295-(x-0.4)*(0.0295-0.0296)/0.1/;0.4≤x≤0.5 

ma[x_]:=0.0296-(x-0.5)*(0.0296-0.0295)/0.1/;0.5≤x≤0.6 

ma[x_]:=0.0295-(x-0.5)*(0.0295-0.0289)/0.2/;0.6≤x≤0.8 

ma[x_]:=0.0289-(x-0.8)*(0.0289-0.0278)/0.2/;0.8≤x≤1.0 

ma[x_]:=0.0278-(x-1.0)*(0.0278-0.0254)/0.5/;1.0≤x≤1.5 

ma[x_]:=0.0254-(x-1.5)*(0.0254-0.0234)/0.5/;1.5≤x≤2.0 

ma[x_]:=0.0234-(x-2.0)*(0.0234-0.0205)/1/;2.0≤x≤3.0 
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mia=Join[Table[ma[radioGU[[i]]],{i,tGU}]*escU, 

Table[ma[radioGTh[[i]]],{i,tGTh}]*escTh, 

Table[ma[radioGK[[i]]],{i,tGK}]*escK]; 

 

Cálculo dos fatores de build-up em função da energia gama 

cac[x_]:=12.5/;0.01≤x≤0.5 

cac[x_]:=9.7/;0.5≤x≤1.0 

cac[x_]:=7.5/;1.≤x≤1.5 

cac[x_]:=6.3/;1.5≤x≤2.0 

cac[x_]:=5.5/;2.0≤x≤2.5 

cac[x_]:=4.6/;x>2.5 

ccc=Join[Table[cac[radioGU[[i]]],{i,tGU}]*escU, 

Table[cac[radioGTh[[i]]],{i,tGTh}]*escTh, 

Table[cac[radioGK[[i]]],{i,tGK}]*escK]; 

al1[x_]:=-0.11/;0.01≤x≤0.5 

al1[x_]:=-0.098/;0.5≤x≤1.0 

al1[x_]:=-0.075/;1.≤x≤1.5 

al1[x_]:=-0.068/;1.5≤x≤2.0 

al1[x_]:=-0.065/;2.0≤x≤2.5 

al1[x_]:=0.062/;x>2.5 

alf1=Join[Table[al1[radioGU[[i]]],{i,tGU}]*escU, 

Table[al1[radioGTh[[i]]],{i,tGTh}]*escTh, 

Table[al1[radioGK[[i]]],{i,tGK}]*escK]; 
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al2[x_]:=0.01/;0.01≤x≤0.5 

al2[x_]:=0.03/;0.5≤x≤1.0 

al2[x_]:=0.046/;1.≤x≤1.5 

al2[x_]:=0.058/;1.5≤x≤2.0 

al2[x_]:=0.065/;2.0≤x≤2.5 

al2[x_]:=0.074/;x>2.5 

alf2=Join[Table[al2[radioGU[[i]]],{i,tGU}]*escU, 

Table[al2[radioGTh[[i]]],{i,tGTh}]*escTh, 

Table[al2[radioGK[[i]]],{i,tGK}]*escK]; 

 

Cálculo das Integrais, do Fluxo de fótons e da Taxa de Dose 

b1=Table[mia[[m]]*roar*100.*ahh,{m,tGtot}]; 

mh=Table[mis[[m]]*h,{m,tGtot}]; 

b=b1+mh; 

a=-mis; 

bb=Table[b[[m]]*cc,{m,tGtot}]; 

aa=-Table[mis[[m]]*cc,{m,tGtot}]; 

aah=Table[aa[[m]]*h,{m,tGtot}]; 

k1=alf1*mis; 

k2=alf2*mis; 

ah=Table[a[[m]]*h,{m,tGtot}]; 

bah=b+ah; 
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bbaah=bb+aah; 

fbah=Flatten[bah]; 

int1=Re[Table[If[fbah[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fbah[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fbbaah=Flatten[bbaah]; 

int11=Re[Table[If[fbbaah[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fbbaah[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

d1=bah*(1+alf1); 

d2=bah*(1+alf2); 

fd1=Flatten[d1]; 

int2=Re[Table[If[fd1[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fd1[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fd2=Flatten[d2]; 

int21=Re[Table[If[fd2[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fd2[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

alfcc1aux=Table[(Table[If[cc[[i]]==0,0,1],{i,tfis}])* 

alf1[[m]]/(Table[If[cc[[i]]==0,1,cc[[i]]],{i,tfis}]), {m,tGtot}]; 

alfcc1=Table[If[alfcc1aux[[m]][[i]]==0,0, 

1+alfcc1aux[[m]][[i]]],{m,tGtot},{i,tfis}]; 

alfcc2aux=Table[(Table[If[cc[[i]]==0,0,1],{i,tfis}])* 

alf2[[m]]/(Table[If[cc[[i]]==0,1,cc[[i]]],{i,tfis}]), {m,tGtot}]; 

alfcc2=Table[If[alfcc2aux[[m]][[i]]==0,0, 

1+alfcc2aux[[m]][[i]]],{m,tGtot},{i,tfis}]; 
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da1=bbaah*alfcc1; 

da2=bbaah*alfcc2; 

fda1=Flatten[da1]; 

int22=Re[Table[If[fda1[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fda1[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fda2=Flatten[da2]; 

int23=Re[Table[If[fda2[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fda2[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fb=Flatten[b]; 

int3=Re[Table[If[fb[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fb[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fbb=Flatten[bb]; 

int33=Re[Table[If[fbb[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fbb[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

db1=b*(1+alf1); 

db2=b*(1+alf2); 

fdb1=Flatten[db1]; 

int4=Re[Table[If[fdb1[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fdb1[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fdb2=Flatten[db2]; 

int41=Re[Table[If[fdb2[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fdb2[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

dc1=bb*alfcc1; 
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dc2=bb*alfcc2; 

fdc1=Flatten[dc1]; 

int44=Re[Table[If[fdc1[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fdc1[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

fdc2=Flatten[dc2]; 

int45=Re[Table[If[fdc2[[n]]==0.,0., 

ExpIntegralE[1,fdc2[[n]]]],{n,(tGtot*tfis)}]]; 

tt1a=mh*alf1; 

svccc1=Table[svG[[m]][[i]]*ccc[[m]]/2,{m,tGtot},{i,tfis}]; 

ttermo1a=Re[Flatten[svccc1* 

((Table[If[k1[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*        

(E^(-tt1a))/(Table[If[k1[[m]][[i]]==0,1,k1[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k1[[m]]*h,{m,tGtot}])])*      

int1-(Flatten[E^(-k1*(Table[If[a[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot}, 

{i,tfis}])*b/(Table[If[a[[m]][[i]]==0,1,a[[m]][[i]]], 

{m,tGtot},{i,tfis}]))])*int2)]; 

ttermo1b=Re[Flatten[-svccc1* 

((Table[If[k1[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*        

(E^(-tt1a))/(Table[If[k1[[m]][[i]]==0,1,k1[[m]][[i]]], 

{m,tGtot},{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k1[[m]]*0, 

{m,tGtot}])])*int3-(Flatten[E^(-k1* 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*b/ 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,1,a[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int4)]; 
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ttermo1=ttermo1a+ttermo1b; 

tt2a=mh*alf2; 

svccc2=Table[svG[[m]][[i]]*(1-ccc[[m]])/2,{m,tGtot},{i,tfis}]; 

ttermo2a=Re[Flatten[svccc2* 

((Table[If[k2[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*        

(E^(-tt2a))/(Table[If[k2[[m]][[i]]==0,1,k2[[m]][[i]]], 

{m,tGtot},{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k2[[m]]*h, 

{m,tGtot}])])*int1-(Flatten[E^(-k2* 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*b/ 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,1,a[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int21)]; 

ttermo2b=Re[Flatten[-svccc2* 

((Table[If[k2[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*        

(E^(-tt2a))/(Table[If[k2[[m]][[i]]==0,1,k2[[m]][[i]]], 

{m,tGtot},{i,tfis}]))]*(int3-(Flatten[E^(-k2* 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,0,1],{m,tGtot},{i,tfis}])*b/ 

(Table[If[a[[m]][[i]]==0,1,a[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int41)]; 

ttermo2=ttermo2a+ttermo2b; 

ttermo3a=Re[Flatten[-svccc1*((Table[If[k1[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*(E^(-tt1a))/ 

(Table[If[k1[[m]][[i]]==0,1,k1[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k1[[m]]*h,{m,tGtot}])])*     

int11-(Flatten[E^(-k1*(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*bb/ 
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(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,1,aa[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int22)]; 

ttermo3b=Re[Flatten[svccc1*((Table[If[k1[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*(E^(-tt1a))/ 

(Table[If[k1[[m]][[i]]==0,1,k1[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k1[[m]]*0,{m,tGtot}])])*     

int33-(Flatten[E^(-k1*(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*bb/ 

(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,1,aa[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int44)]; 

ttermo3=ttermo3a+ttermo3b; 

ttermo4a=Re[Flatten[-svccc2*((Table[If[k2[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*(E^(-tt2a))/ 

(Table[If[k2[[m]][[i]]==0,1,k2[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k2[[m]]*h,{m,tGtot}])])*     

int11-(Flatten[E^(-k2*(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*bb/ 

(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,1,aa[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int23)]; 

ttermo4b=Re[Flatten[svccc2*((Table[If[k2[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*(E^(-tt2a))/ 

(Table[If[k2[[m]][[i]]==0,1,k2[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))]*((Flatten[(E^Table[k2[[m]]*0,{m,tGtot}])])*     

int33-(Flatten[E^(-k2*(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,0,1], 

{m,tGtot},{i,tfis}])*bb/ 
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(Table[If[aa[[m]][[i]]==0,1,aa[[m]][[i]]],{m,tGtot}, 

{i,tfis}]))])*int45)]; 

ttermo4=ttermo4a+ttermo4b; 

 

Fluxo Total dado em fótons/cm²s 

tttotal=ttermo1+ttermo2+ttermo3+ttermo4; 

ttt=Partition[tttotal,tfis]; 

fluxoG=ttt*ggG/100; 

 

Taxa de dose Total (dfG) dada em Sv/h, considerando 1R≈1rad no tecido 

humano 

doseG=fluxoG*fG*1000000*3600*mia/(100*34*1.61*10^12); 

dfG=Table[(Table[doseG[[i]][[j]],{i,tGtot}]/.List->Plus), 

{j,tfis}]; 

dfGU=Table[(Table[doseG[[i]][[j]],{i,tGU}]/.List->Plus), 

{j,tfis}]; 

dfGTh=Table[(Table[doseG[[i]][[j]], {i,tGU+1,tGU+tGTh}] 

/.List->Plus),{j,tfis}]; 

dfGK=Table[(Table[doseG[[i]][[j]], 

{i,tGU+tGTh+tGK,tGU+tGTh+tGK}]/.List->Plus),{j,tfis}]; 

dfGcomôdo=Sum[dfG[[i]],{i,7}]; 

dfGparede1comôdo=dfG[[1]]; 

dfGparede2comôdo=dfG[[2]]; 
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dfGparede3comôdo=dfG[[3]]; 

dfGparede4comôdo=dfG[[4]]; 

dfGtetocomôdo=dfG[[5]]; 

dfGpisocomôdo=dfG[[6]]; 

dfGsolocomôdo=dfG[[7]]; 

dfGestrada=dfG[[8]]; 

 

Taxa de dose Total (dfG) dada em mGy/ano, considerando 1R≈1rad no tecido 

humano 

dfGUcomôdo=Sum[dfGU[[i]],{i,7}]*24*365*1000; 

dfGThcomôdo=Sum[dfGTh[[i]],{i,7}]*24*365*1000; 

dfGKcomôdo=Sum[dfGK[[i]],{i,7}]*24*365*1000; 

 

Taxas de dose por ppm de U e Th, dadas em (Sv/h)/ppmU 

Uppm=(((Table[If[ds[[i]]==0,0,1],{i,tfis}])*(sv0GU*escU)/ 

(Table[If[ds[[i]]==0,1,ds[[i]]],{i,tfis}]))/12440)*1000000; 

Thppm=(((Table[If[ds[[i]]==0,0,1],{i,tfis}])*(sv0GTh*escTh)/ 

(Table[If[ds[[i]]==0,1,ds[[i]]],{i,tfis}]))/4060)*1000000; 

Kppm=(((Table[If[ds[[i]]==0,0,1],{i,tfis}])*(sv0GK*escK)/ 

(Table[If[ds[[i]]==0,1,ds[[i]]],{i,tfis}]))/265000)*1000000; 

doseGUpppm=Table[doseG[[mU]][[i]]*(If[Uppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Uppm[[i]]==0,1,Uppm[[i]]]),{mU,tGU},{i,tfis}]; 
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doseGThpppm=Table[doseG[[mU]][[i]]* 

(If[Thppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Thppm[[i]]==0,1,Thppm[[i]]]),{mU,tGU+1,tGU+tGTh},{i,tfis}]; 

doseGKpppm=Table[doseG[[mU]][[i]]*(If[Kppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Kppm[[i]]==0,1,Kppm[[i]]]),{mU,tGU+tGTh+tGK,tGU+tGTh+tGK

}, {i,tfis}]; 

dfGUpppm=Table[dfGU[[i]]*(If[Uppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Uppm[[i]]==0,1,Uppm[[i]]]),{i,tfis}]; 

dfGThpppm=Table[dfGTh[[i]]*(If[Thppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Thppm[[i]]==0,1,Thppm[[i]]]),{i,tfis}]; 

dfGKpppm=Table[dfGK[[i]]*(If[Kppm[[i]]==0,0,1])/ 

(If[Kppm[[i]]==0,1,Kppm[[i]]]),{i,tfis}]; 

dfGUpppmcomôdo=Sum[dfGUpppm[[i]],{i,7}]; 

dfGUpppmestrada=dfGUpppm[[8]]; 

dfGThpppmcomôdo=Sum[dfGThpppm[[i]],{i,7}]; 

dfGThpppmestrada=dfGThpppm[[8]]; 

dfGKpppmcomôdo=Sum[dfGKpppm[[i]],{i,7}]; 

dfGKpppmestrada=dfGKpppm[[8]]; 

 

Taxas de dose individuais, por radionuclideo, das cadeias do U e do Th em 
(Sv/h), para cada painel do comôdo 

 (parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

doseGcaTh234=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,1,1}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 
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doseGcaU235=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,2,4}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaRa223=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,5,9}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaRa226=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,10,10}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaTh227=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,11,13}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaPb214=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,14,24}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaBi211=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,25,25}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaRn219=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,26,26}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaPb211=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,27,27}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaBi214=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,28,79}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaRa224=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+1,tGU+1}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaTh228=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+2,tGU+3}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaBi214=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+4,tGU+6}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 
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doseGcaTl208=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+7,tGU+15}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaBi212=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+16,tGU+26}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaAc228=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+27,tGU+90}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseGcaK40=Table[Table[doseG[[rd]][[ic]],{ic,7}, 

{rd,tGU+90+1,tGU+90+1}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

 

Taxas de dose individuais, por radionuclideo, das cadeia do U e do Th em 
(Sv/h), considerada a soma dos painéis do comôdo 

 (parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

doseGcTh234=doseGcaTh234/.List->Plus; 

doseGcU235=doseGcaU235/.List->Plus; 

doseGcRa223=doseGcaRa223/.List->Plus; 

doseGcRa226=doseGcaRa226/.List->Plus; 

doseGcTh227=doseGcaTh227/.List->Plus; 

doseGcPb214=doseGcaPb214/.List->Plus; 

doseGcBi211=doseGcaBi211/.List->Plus; 

doseGcRn219=doseGcaRn219/.List->Plus; 

doseGcPb211=doseGcaPb211/.List->Plus; 

doseGcBi214=doseGcaBi214/.List->Plus; 

doseGcRa224=doseGcaRa224/.List->Plus; 
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doseGcTh228=doseGcaTh228/.List->Plus; 

doseGcBi214=doseGcaBi214/.List->Plus; 

doseGcTl208=doseGcaTl208/.List->Plus; 

doseGcBi212=doseGcaBi212/.List->Plus; 

doseGcAc228=doseGcaAc228/.List->Plus; 

doseGcK40=doseGcaK40/.List->Plus; 

 

Taxas de dose individuais, por radionuclideo, das cadeias do U e do Th em 
(Sv/h), na estrada 

doseGesTh234=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,1,1}]/.List->Plus; 

doseGesU235=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,2,4}]/.List->Plus; 

doseGesRa223=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,5,9}]/.List->Plus; 

doseGesRa226=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,10,10}]/.List->Plus; 

doseGesTh227=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,11,13}]/.List->Plus; 

doseGesPb214=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,14,24}]/.List->Plus; 

doseGesBi211=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,25,25}]/.List->Plus; 

doseGesRn219=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,26,26}]/.List->Plus; 

doseGesPb211=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,27,27}]/.List->Plus; 

doseGesBi214=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,28,79}]/.List->Plus; 

doseGesRa224=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+1,tGU+1}] 

/.List->Plus; 

doseGesTh228=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+2,tGU+3}] 

/.List->Plus; 
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doseGesBi214=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+4,tGU+6}] 

/.List->Plus; 

doseGesTl208=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+7,tGU+15}] 

/.List->Plus; 

doseGesBi212=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+16,tGU+26}] 

/.List->Plus; 

doseGesAc228=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+27,tGU+90}] 

/.List->Plus; 

doseGesK40=Table[doseG[[rd]][[8]],{rd,tGU+90+1,tGU+90+1}] 

/.List->Plus; 

 

- TAXAS DE EXPOSIÇÃO (BETA) 

 

Dados das energias dos betas das cadeias do U e Th, em MeV, e respectivos 
percentuais (%) 

radioBU (MeV): Energia dos betas 

percBU (adim.): Percentual dos betas 

Radionucl.1= Th-234 (1β)    Radionucl.2= Pa-234 (1β)    Radionucl.3=Pa-234* (2β)        

Radionucl.4= Po-218 (1β)    Radionucl.5= Pb-214 (2β)    Radionucl.6=Bi-214 (2β)        

Radionucl.7=Tl-210 (2β)    Radionucl.8=Bi-210 (1β)    Radionucl.9=Tl-207 (1β) 

 

radioBU={0.063,2.29,0.53,1.13,0.33,0.65,0.71,1.0,1.51,1.3, 

1.9,1.161,1.571}; 

percBU={0.035,0.98,0.66,0.13,0.00019,0.5,0.4,0.23,0.40, 

0.25,0.56,1.0,1.0}; 
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radioBTh (MeV): Energia dos betas 

percBTh (adim.): Percentual dos betas 

Radionucl.1= Ra-228 (1β)    Radionucl.2= Ac-228 (3β)    Radionucl.3=Pb-212 (2β)        

Radionucl.4= Bi-212 (2β)    Radionucl.5= Tl-208 (3β) 

 

radioBTh={0.055,1.18,1.75,2.09,0.346,0.586,1.55,2.26,1.28, 

1.52,1.80}; 

percBTh={1.,0.35,0.12,0.12,0.81,0.14,0.05,0.55,0.25,0.21, 

0.50}; 

 

Dados da energia do beta do K, em MeV, e respectivo percentual (%) 

radioBK (MeV): Energia dos betas 

percBK (adim.): Percentual dos betas 

Radionucl.1= K-40 (1β) 

 

radioBK={1.311}; 

percBK={0.8914}; 

 

Vetores das energias e percentuais dos betas 

fB=Join[radioBU*escU,radioBTh*escTh,radioBK*escK]; 

ggB=Join[percBU*escU,percBTh*escTh,percBK*escK]; 

tBU=Length[radioBU]; 

tBTh=Length[radioBTh]; 

tBK=Length[radioBK]; 

tBtot=Length[fB]; 
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Concentrações superficiais do(s) radionuclídeo(s) pai 

 

Comôdo 

sv0BUcom (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai U 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

sv0BUcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

sv0Thcom (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai Th 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

sv0BThcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

 

sv0Kcom (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai K 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

sv0BKcom={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

 

Estrada 

sv0Uest (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai U  

sv0BUest=1.; 

sv0Thest (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai Th  

sv0BThest=1.; 

sv0Kest (Bq/cm²): Concentração do radionuclídeo pai K  

sv0BKest=0.; 

 

Concentrações superficiais dos radionuclídeos filhos, caso não haja equilíbrio 
secular 
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Comôdo 

Filhos do U235: Tl207  

Filhos do U238: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, Pb214, Bi214, Tl210, Bi210 

svBUcom (Bq/cm²): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207  

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBUcom={{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}}; 

svBThcom (Bq/cm²): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, Bi212, 

Tl208 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBThcom={{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}}; 

 

Estrada 

svBUest (Bq/cm²): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207   

svBUest={1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}; 

svBThest (Bq/cm²): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, Bi212, 

Tl208  

svBThest={1.,1.,1.,1.,1.}; 
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Coeficientes de atenuação mássico do ar em função da energia dos betas 
dados em cm2/g 

dd={{0.01,0.7},{0.2,0.7},{0.3,0.7},{0.4,0.7},{0.5,0.400877}, 

{0.6,0.63076},{0.7,0.552358},{0.8,0.637928},{0.9,0.71532}, 

{1.0,0.78621},{1.1,0.856},{1.2,0.91929},{1.3,0.977288}, 

{1.4,1.02951},{1.5,1.07598},{1.6,1.11676},{1.7,1.15195},    

{1.8,1.18175},{1.9,1.20637},{2.0,1.22606},{2.5,1.22606}}; 

pr=Interpolation[dd]; 

Plot[pr[x],{x,1*10-2,2.5},PlotRange->{0.1, 1.5}]; 
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fBU=Take[fB,tBU]; 

fBTh=Take[fB,{tBU+1,tBU+tBTh,1}]; 

fBK=Take[fB,-1]; 

fcB=Join[If[escU==0,fBU,(pr/@fBU)],If[escTh==0,fBTh, 

(pr/@fBTh)],If[escK==0,fBK,(pr/@fBK)]]; 

miro=(16.0/((fB-0.036)^1.4))*fcB; 

mm=Length[miro]; 
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Cálculo dos vetores de concentrações superficiais do(s) radionuclídeo(s) 
pai(s) e seus filhos, a partir das concentrações volumétricas, escolher na 
variável "tent" o valor 1 para sim e 0 para não 

tent=1.; 

miarea=Table[miro*ds[[i]],{i,tfis}]; 

espB=Table[If[miarea[[i]][[m]]==0,0.,1.]/ 

If[miarea[[i]][[m]]==0,1.,miarea[[i]][[m]]],{i,tfis},{m,tBtot}]; 

 

Cálculo das concentrações volumétricas a partir das concentrações mássicas, 
escolher na variável "tvm" o valor 1 para sim e 0 para não 

tvm=1.; 

 

Concentrações mássicas dos radionuclídeos filhos, caso não haja equilíbrio 
secular 

 

Comôdo 

Filhos do U235: Tl207  

Filhos do U238: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, Pb214, Bi214, Tl210, Bi210 

svBmasUcom (Bq/kg): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207  

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBmasUcom= 

{{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{81.7,81.7,81.7,506.,506.,506.,506.,441.7,3.81}, 

{66.,66.,66.,66.,66.,66.,66.,66.,3.08}}; 
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svBmasThcom(Bq/kg): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, Bi212, 

Tl208 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBmasThcom={{232.,232.,238.3,276.7,276.7}, 

{232.,232.,238.3,276.7,276.7},{232.,232.,238.3,276.7,276.7}, 

{232.,232.,238.3,276.7,276.7},{232.,232.,238.3,276.7,276.7}, 

{232.,232.,238.3,276.7,276.7},{37.,37.,37.,37.,37.}}; 

 

Estrada 

svBmasUest (Bq/kg): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207   

svBmasUest={4776.,4776.,4776.,2118.,2118.,2118.,2118.,300.,

225.9}; 

svBmasThest (Bq/kg): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, Bi212, 

Tl208  

svBmasThest={532.,532.,532.,532.,532.}; 

svBvolmUcom=Table[svBmasUcom[[i]]*ds[[i]],{i,tfis-1}]/ 

1000; 

svBvolmThcom=Table[svBmasThcom[[i]]*ds[[i]],{i,tfis-1}]/ 

1000; 

svBvolmUest=svBmasUest*ds[[8]]/1000; 

svBvolmThest=svBmasThest*ds[[8]]/1000; 
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Concentrações volumétricas dos radionuclídeos filhos, caso não haja 
equilíbrio secular 

 

Comôdo 

Filhos do U235: Tl207  

Filhos do U238: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, Pb214, Bi214, Tl210, Bi210 

svBvolUcom (Bq/cm³): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207  

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBvolUcom={{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}}; 

svBvolThcom (Bq/cm³): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, 

Bi212, Tl208 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo)  

svBvolThcom={{0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.}, 

{0.,0.,0.,0.,0.},{0.,0.,0.,0.,0.}}; 

 

Estrada 

svBvolUest (Bq/cm³): Concentração dos filhos do U: Th234, Pa234, Pa234*, Po218, 

Pb214, Bi214, Tl210, Bi210, Tl207   

svBvolUest={1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}; 

svBvolThest (Bq/cm³): Concentração dos filhos do Th: Ra228, Ac228, Pb212, Bi212, 

Tl208  

svBvolThest={1.,1.,1.,1.,1.}; 
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Cálculo dos vetores de concentrações dos radionuclídeo(s) pai(s) e seus filhos 

sv0BU=Join[sv0BUcom,{sv0BUest}]; 

sv0BTh=Join[sv0BThcom,{sv0BThest}]; 

sv0BK=Join[sv0BKcom,{sv0BKest}]; 

sv0BvolU=Join[sv0GUcom,{sv0GUest}]; 

sv0BvolTh=Join[sv0GThcom,{sv0GThest}]; 

sv0BvolK=Join[sv0GKcom,{sv0GKest}]; 

svBUequil={{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0BU; 

svBThequil={{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0BTh; 

svBKequil={{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.}}*sv0BK; 

svBvolUequil={{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0BvolU; 

svBvolThequil={{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}, 

{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.},{1.,1.,1.,1.,1.}}*sv0BvolTh; 
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svBvolKequil={{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.},{1.}}*sv0BvolK; 

svBU=Join[svBUcom,{svBUest}]; 

svBTh=Join[svBThcom,{svBThest}]; 

svBvolU=If[tvm==1,Join[svBvolmUcom,{svBvolmUest}], 

Join[svBvolUcom,{svBvolUest}]]; 

svBvolTh=If[tvm==1,Join[svBvolmThcom,{svBvolmThest}], 

Join[svBvolThcom,{svBvolThest}]]; 

svBUfinal=If[equil==1.,If[tent==1.,svBvolUequil,svBUequil], 

If[tent==1,svBvolU,svBU]]; 

tsvBUfil=Length[svBUfinal[[1]]]; 

svBThfinal=If[equil==1.,If[tent==1,svBvolThequil,svBThequil], 

If[tent==1,svBvolTh,svBTh]]; 

tsvBThfil=Length[svBThfinal[[1]]]; 

svBKfinal=If[tent==1,svBvolKequil,svBKequil]; 

tsvBKfil=Length[svBKfinal[[1]]]; 

svwB=Table[Join[svBUfinal[[i]]*escU,svBThfinal[[i]]*escTh, 

svBKfinal[[i]]*escK],{i,tfis}]*escolha; 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[1]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[2]],{i,tfis}])/;2≤x≤2 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[3]],{i,tfis}])/;3≤x≤4 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[4]],{i,tfis}])/;5≤x≤5 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[5]],{i,tfis}])/;6≤x≤7 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[6]],{i,tfis}])/;8≤x≤9 
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svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[7]],{i,tfis}])/;10≤x≤11 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[8]],{i,tfis}])/;12≤x≤12 

svvBU[x_]:=(Table[svwB[[i]][[9]],{i,tfis}])/;13≤x≤13 

svvBTh[x_]:=(Table[svwB[[i]][[10]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svvBTh[x_]:=(Table[svwB[[i]][[11]],{i,tfis}])/;2≤x≤4 

svvBTh[x_]:=(Table[svwB[[i]][[12]],{i,tfis}])/;5≤x≤6 

svvBTh[x_]:=(Table[svwB[[i]][[13]],{i,tfis}])/;7≤x≤8 

svvBTh[x_]:=(Table[svwB[[i]][[14]],{i,tfis}])/;9≤x≤11 

svvBK[x_]:=(Table[svwB[[i]][[15]],{i,tfis}])/;1≤x≤1 

svB=Join[Table[svvBU[mBU], 

{mBU,tBU}]*escU,Table[svvBTh[mBTh], 

{mBTh,tBTh}]*escTh,Table[svvBK[mBK],{mBK,tBK}]*escK]; 

svBaux=Table[Table[svB[[rd]][[i]],{rd,tBtot}],{i,tfis}]* 

If[tent==1,espB,1]; 

 

Cálculos das doses 

Cálculos iniciais 

Taxa de dose em função da distância x é dada por: 

 

quando a/mi>(b^2+x^2)^(1/2), então: 

D =2.85*10^(-5)*[(Rads/h)/(MeV*Bq/g)]*miro (cm2/g)*Em(MeV)*alfa*Sv(Bq/cm2)* 

(a*{0.5*Ln(1+(b2/x²))+e^[1-((mi)/a)*(b²+x²)^(1/2)]-e^(1-m*(x/a))}+e^(1-mi*x)-         

e^(1-mi*(b²+x²)^(1/2))) 

quando x>=a/mi, então: 
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D =2.85*10^(-5)*[(Rads/h)/(MeV*Bq/g)]*miro (cm2/g)*Em(MeV)*alfa*Sv(Bq/cm2)* 

(e^(1-mi*x)-e^(1-mi*(b²+x²)^(1/2))) 

quando x<a/mi<=(b^2+x^2)^(1/2), então: 

D =2.85*10^(-5)*[(Rads/h)/(MeV*Bq/g)]*miro (cm2/g)*Em(MeV)*alfa*Sv(Bq/cm2)* 

(a*{1+Ln(a/(mi*x))-e^(1-m*(x/a))}+e^(1-mi*x)-e^(1-mi*(b²+x²)^(1/2))) 

 

Onde: 

Sv  é a concentração no solo de cada radionuclideo 

Em é o valor de 1/3 da energia beta máxima Emax  

 

aB[x_]:=3.11*e^(-0.55*x)/;0.≤x<0.5 

aB[x_]:=3.11*e^(-0.55*x)/;0.5≤x<1.5 

aB[x_]:=3.11*e^(-0.55*x)/;1.5≤x<2.5 

ad=Table[If[ahh[[i]]==0,0.*aB[fB[[j]]],If[fB[[j]]==0, 

0.*fB[[j]],aB[fB[[j]]]]],{i,tfis},{j,tBtot}]; 

alfaB=Table[If[ahh[[i]]==0,0.,If[ad[[i]][[j]]==0, 

0.,1./(3.*ad[[i]][[j]]*ad[[i]][[j]]-(ad[[i]][[j]]*       

ad[[i]][[j]]-1.)*E)]],{i,tfis},{j,tBtot}]; 

a1=Table[(2.89*10^-5)*(miro)*(alfaB[[i]])*ggB*(fB/3), 

{i,tfis}]; 

a2=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro,Table[If[fB[[j]]==0, 

0*fB[[j]],Exp[1-(miro*roar)[[j]]*ahh[[i]]*100]], 

{j,tBtot}]],{i,tfis}]; 

a3=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro[[j]],      

Table[If[fB[[j]]==0,0*fB[[j]],Exp[1.-Table[((miro*roar)* 
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(Table[(ahh[[i]]^2*100*100+r[[i]]^2*100*100), 

{i,tfis}])[[i]]^(1/2)),{i,tfis}]][[i]][[j]]]]],{i,tfis},{j,tBtot}]; 

a41=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro,ad[[i]]*(1./2.)* 

Log[1+(r[[i]]*r[[i]])/(ahh[[i]]*ahh[[i]])]],{i,tfis}]; 

a42=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro,ad[[i]]*Exp[1-(miro*roar/ 

Table[If[ad[[i]][[j]]==0,1,ad[[i]][[j]]],{i,tfis}, 

{j,tBtot}][[i]])*Table[(r[[i]]*r[[i]]*100*100+ 

ahh[[i]]*ahh[[i]]*100*100)^(1/2),{i,tfis}][[i]]]],{i,tfis}]; 

a43=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro,-ad[[i]]*Exp[1-miro*roar* 

ahh[[i]]*100/Table[If[ad[[i]][[j]]==0,1,ad[[i]][[j]]], 

{i,tfis},{j,tBtot}][[i]]]],{i,tfis}]; 

a4=a41+a42+a43; 

a51=Table[If[ahh[[i]]==0,0*miro,ad[[i]]* 

Log[Table[If[ad[[i]][[j]]==0,1,ad[[i]][[j]]],{i,tfis}, 

{j,tBtot}][[i]]/(ahh[[i]]*100*Table[If[(miro*roar)[[j]]==0, 

1,(miro*roar)[[j]]],{j,tBtot}])]],{i,tfis}]; 

 

Parcelas RR em Gy/h  

RR1=Table[a1[[i]]*ggB*((a4[[i]]+a2[[i]]-a3[[i]])/100.), 

{i,tfis}]*svBaux; 

RR2=Table[a1[[i]]*ggB*((a2[[i]]-a3[[i]])/100.), 

{i,tfis}]*svBaux; 

RR3=Table[a1[[i]]*ggB*(ad[[i]]+a51[[i]]+a43[[i]]+a2[[i]]-

a3[[i]])/100.,{i,tfis}]*svBaux; 
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b1=Re[Table[If[ad[[i]][[j]]==0,0,Table[miro*roar*ahh[[i]]* 

100,{i,tfis}][[i]][[j]]/ad[[i]][[j]]],{i,tfis},{j,tBtot}]]; 

b2=Re[Table[If[ad[[i]][[j]]==0,0,Table[(((ahh*ahh*100*100+ 

r*r*100*100)^1/2))[[i]]*miro*roar, 

{i,tfis}][[i]][[j]]/ad[[i]][[j]]],{i,tfis},{j,tBtot}]]; 

Rt=Table[If[b1[[i]][[j]]≥1,RR2[[i]][[j]],If[b2[[i]][[j]]<1, 

RR1[[i]][[j]],RR3[[i]][[j]]]],{i,tfis},{j,tBtot}]; 

 

Taxas de dose individuais por radionuclideo das cadeia do(s) radionuclídeos 
pai em (Sv/h), para cada área do comôdo 

(parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

doseBcaTh234=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,1,1}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaPa234=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,2,2}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaPa234m=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,3,4}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaPo218=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,5,5}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaPb214=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,6,7}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaBi214=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,8,9}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 
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doseBcaTl210=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,10,11}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaBi210=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,12,12}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaTl207=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,13,13}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaRa228=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,14,14}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaAc228=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,15,17}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaPb212=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,18,19}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaBi212=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,20,21}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaTl208=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,22,24}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

doseBcaK40=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7}, 

{rd,25,25}][[ic]]/.List->Plus,{ic,7}]; 

 

Taxas de dose individuais por radionuclideo das cadeia do(s) radionuclídeo(s) 
pai em (Sv/h), considerada a soma das áreas do comôdo 

doseBcTh234=doseBcaTh234/.List->Plus; 

doseBcPa234=doseBcaPa234/.List->Plus; 

doseBcPa234m=doseBcaPa234m/.List->Plus; 
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doseBcPo218=doseBcaPo218/.List->Plus; 

doseBcPb214=doseBcaPb214/.List->Plus; 

doseBcBi214=doseBcaBi214/.List->Plus; 

doseBcTl210=doseBcaTl210/.List->Plus; 

doseBcBi210=doseBcaBi210/.List->Plus; 

doseBcTl207=doseBcaTl207/.List->Plus; 

doseBcRa228=doseBcaRa228/.List->Plus; 

doseBcAc228=doseBcaAc228/.List->Plus; 

doseBcPb212=doseBcaPb212/.List->Plus; 

doseBcBi212=doseBcaBi212/.List->Plus; 

doseBcTl208=doseBcaTl208/.List->Plus; 

doseBcK40=doseBcaK40/.List->Plus; 

 

Taxas de dose individuais por radionuclideo da cadeia do(s) radionuclídeo(s) 
pai em (Sv/h), na estrada 

doseBesTh234=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,1,1}]/.List->Plus; 

doseBesPa234=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,2,2}]/.List->Plus; 

doseBesPa234m=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,3,3}]/.List->Plus; 

doseBesPo218=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,4,4}]/.List->Plus; 

doseBesPb214=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,5,5}]/.List->Plus; 

doseBesBi214=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,6,6}]/.List->Plus; 

doseBesTl210=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,7,7}]/.List->Plus; 
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doseBesBi210=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,8,8}]/.List->Plus; 

doseBesTl207=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,9,9}]/.List->Plus; 

doseBesRa228=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,10,10}]/.List->Plus; 

doseBesAc228=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,11,11}]/.List->Plus; 

doseBesPb212=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,12,12}]/.List->Plus; 

doseBesBi212=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,13,13}]/.List->Plus; 

doseBesTl208=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,22,24}]/.List->Plus; 

doseBesK40=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,25,25}]/.List->Plus; 

 

df em Sv/h do(s) radionuclídeo(s) pai, para cada área do comôdo 

(parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

dosefBca=Table[Table[Rt[[ic]][[rd]],{ic,7},{rd,1,25}][[ic]] 

/.List->Plus,{ic,7}]; 

 

df em Sv/h do(s) radionuclídeo(s) pai, considerada a soma das áreas do 
comôdo 

dosefBc=dosefBca/.List->Plus; 

 

df em Sv/h do(s) radionuclídeo(s) pai, para a estrada 

dosefBes=Table[Rt[[8]][[rd]],{rd,1,25}]/.List->Plus; 
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- FLUXOS, CONCENTRAÇÕES E DOSES EQUIVALENTES EFETIVAS DE 
RADÔNIO NO COMÔDO 

 

Dados iniciais 

u (m/s): Velocidade do vento 

u=2.; 

 

Ho (m): Altura da nuvem 

Ho=2.5; 

νh (1/h): Taxa de renovação do ar no ambiente interior 

νh=2.75; 

Sterr (m²): Área externa considerada do terreno 

Sterr=500.; 

Ri(m3/h):  Taxa de respiração interna, 

Ri=0.925; 

 tt (h/ano): Taxa de tempo de duração da exposição 

tt=24*0.8*365.; 

 Fi (adim.): Fator de equilíbrio interno 

Fi=0.4; 

ERn (adim.): Coeficiente de emanação de Rn222 

ERn={0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.45}; 

pt (adim.): Porosidade total  

pt={1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}; 

Rs (adim.): Taxa de saturação  

Rs={1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.}; 

K1J (Sv/J) : Dose equivalente efetiva relativa a uma energia absorvida de 1J, que é 

igual a 2 
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K1J=2.; 

KRn222 ((J/m3)/(Bq/m3)): Energia alfa potencial por 1 Bq/m3 de Rn222 em equilíbrio 

com seus filhos, que é igual a 5.54 10-9 

KRn222=5.54*10^(-9); 

λ (1/s): Constante de desintegração do Rn222 

λ = 2.09 10^(-6); 

Escolha se a concentração de Rn222 no ambiente externo será calculada: 1 para 

sim e 0 para não 

Escnuvem=1.; 

Cnuvemdad (Bq/cm³): Concentração de Rn222, do ambiente externo 

Cnuvemdad={1.}; 

 

Concentração superficial de Ra226  

Escolha se a concentração superficial de Ra226 será calculada com base na 

concentração volumétrica de Ra226 dada para o cálculo da exposição gama: 1 para 

sim e 0 para não 

EscRa=0.; 

svRa (Bq/kg): Concentração de Ra226 diferente da informada para o cálculo da 

exposição gama 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

svRa={506.,506.,506.,506.,506.,506.,66.}; 

RRa (Bq/kg) : Concentração do Ra226 

RRa=If[EscRa==0,svRa,(Table[svGUfinal[[j]][[4]]*1000* 

If[ds[[j]]==0,0,1]/If[ds[[j]]==0,1,ds[[j]]],{j,tfis-1}])]; 
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Cálculo do Coeficiente de Difusão 

Escolha para cálculo do Coeficiente de Difusão: 1 para sim e 0 para não 

escD=0.; 

DdadoRn (m²/s): Coeficiente de difusão do Rn222  

DdadoRn={6.2*10^(-7),6.2*10^(-7),6.2*10^(-7),      

6.2*10^(-7),6.2*10^(-7),6.2*10^(-7),2.5*10^(-7)}; 

 

Cálculo do Coeficiente de Difusão (pela equação de Roger & Nielson): para a 

escolha  escD = 1 

DcalcRn=0.000011*pt*Exp[(-6*Rs*pt-6*Rs^(14*pt))]; 

DRn=If[escD==1.,DcalcRn,DdadoRn]; 

 

Cálculo dos Fluxos 

Solução da equação diferencial do Fluxo para as paredes e o teto 

DD=(L^2)*λsol; 

DSolve[y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/(DD*n), 

y[x],x]; 

DSolve[{y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/(DD*n), 

y[-dw/2]==0,y[dw/2]==0},y[x],x]; 

asol1=DSolve[{y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/ 

(DD*n),y[-dw/2]==0,y[dw/2]==0},y[x],x]; 

z[x_]:=y[x]/.asol1[[1,1]]; 

bsol1=First[y[x]/.asol1]; 

jj[x_]=-DD*n*δx(bsol1); 

ccdw1=jj[dw/2]; 
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jj[-dw/2]; 

ccs=FullSimplify[ccdw1] 

esol*L*Rsol*λsol*ρsol*Tanh[dw/(2*L)] 

Solução da equação diferencial do Fluxo para o piso e o solo 

DD=(L^2)*λsol; 

DSolve[y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/(DD*n), 

y[x],x]; 

DSolve[{y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/(DD*n), 

y[dw]==0,y'[0]==0},y[x],x]; 

asol2=DSolve[{y''[x]==(λsol/DD)*y[x]-Rsol*ρsol*esol*λsol/ 

(DD*n),y[dw]==0,y'[0]==0},y[x],x]; 

z[x_]:=y[x]/.asol2[[1,1]]; 

bsol2=First[y[x]/.asol2]; 

jj[x_]=-DD*n*δx(bsol2); 

ccdw2=jj[dw]; 

FullSimplify[ccdw2] 

Esol*L*Rsol*λsol*ρsol*Tanh[dw/L] 

Escolha se o fluxo, ou taxa de exalação, será calculado: 1 para sim e 0 para não 

EscJRn=1.; 

JRndad (Bq/(m².s)): Fluxo 

 (para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

JRndad={0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.}; 

hCmd=Take[h/100,7]; 
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dsCmd=Take[ds,7]; 

JRncalc=RRa*ERn*λ*dsCmd*1000*((DRn/λ)^0.5) 

Tanh[hCmd/((Table[If[j≥6,1,2],{j,7}])*((DRn/λ)^0.5))]; 

JRn=If[EscJRn==1,JRncalc,JRndad]; 

JSCmd=   JRn[[i]]*Scomôdo[[i]]; 

JSsolo=JRn[[7]]*Spiso; 

 

Cálculo das Concentrações totais 

ν=νh/3600; 

Cnuvem=If[Escnuvem==0,Cnuvemdad,(JRn[[7]]/(λ*Ho))*        

(1-Exp[-(λ*((Sterr)^0.5)/(2*u))])]; 

DSolve[Cct'[t]==JSCmd/V+(JSsolo/V)*Exp[-hCmd[[6]]/ 

((DRn[[6]]/λ)^0.5)]-(λ+ν)*Cct[t]+(ν)*Cnuvem,Cct[t],t]; 

DSolve[{Cct'[t]==JSCmd/V+(JSsolo/V)*Exp[-hCmd[[6]]/ 

((DRn[[6]]/λ)^0.5)]-(λ+ν)*Cct[t]+(ν)*Cnuvem,Cct[0]==0}, 

Cct[t],t]; 

aaa=DSolve[{Cct'[t]==JSCmd/V+(JSsolo/V)*                

Exp[-hCmd[[6]]/((DRn[[6]]/λ)^0.5)]-(λ+ν)*Cct[t]+ 

(ν)*Cnuvem,Cct[0]==0},Cct,t]; 

z[t_]:=Cct[t]/.aaa[[1,1]]; 

Table[Cct[t]/.aaa,{t,0.,36000.,360.}]; 

Plot[Cct[t]/.aaa,{t,0,14400.},PlotRange→{0,90.}, 

AxesLabel→{"segundos","Bq/m3"}]; 

‚
i=1

6
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Considerando equilíbrio transiente, tem-se: 

Ceqtran=(JSCmd/V+(JSsolo/V)*                            

Exp[-hCmd[[6]]/((DRn[[6]]/λ)^0.5)]+         

(ν)*(JRn[[7]]/(λ*Ho))*(1-Exp[-(λ*(Sterr)^0.5/(2*u))]))/(λ+ν); 

 

Cálculo da Dose Equivalente Efetiva em Sv/ano 

Dose[t_]=z[t]K1J*Ri*tt*Fi*KRn222; 

ff=Table[Dose[t]*1000/.aaa,{t,0.,14400.,360.}]; 

Plot[Dose[t]*1000/.aaa,{t,0,14400.}, 

PlotRange→{0,3.},AxesLabel→{"mSv/ano","Bq/m3"}]; 
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- CÁLCULO DAS DOSES, BEM COMO DOS FLUXOS DE RADÔNIO 

 

Cálculo da Dose Total em mSv/ano, para o comôdo e a estrada 

md=365*24*1000 

8760000 

dGpar1com=dfG[[1]]*md 

0.300748 

dGpar2com=dfG[[2]]*md 

0.414108 

dGpar3com=dfG[[3]]*md 

0.510056 

dGpar4com=dfG[[4]]*md 
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0.690653 

dGtetocom=dfG[[5]]*md 

0.568663 

dGpisocom=dfG[[6]]*md 

0.568663 

dGsolocom=dfG[[7]]*md 

0.239053 

dGestrada=If[equivest==1,dfG[[8]],3*dfG[[8]]]*md 

4.53604 

dGcomôdo=dfGcomôdo*md 

3.29194 

dBpar1com=dosefBca[[1]]*md 

0.0805874 

dBpar2com=dosefBca[[2]]*md 

0.128017 

dBpar3com=dosefBca[[3]]*md 

0.0805874 

dBpar4com=dosefBca[[4]]*md 

0.128017 

dBtetocom=dosefBca[[5]]*md 

0.200694 

dBpisocom=dosefBca[[6]]*md 
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0.200694 

dBsolocom=dosefBca[[7]]*md 

0.0710026 

dBestrada=If[equivest==1,dosefBes,3*dosefBes]*md 

2.25549 

dBcomôdo=dosefBc*md 

0.889599 

dRcomôdo=Dose[31536000.]*1000 

2.303939061857510 

 

GAMA 

dGcomôdo 

3.29194 

dGcomôdoparc={dGpar1com,dGpar2com,dGpar3com, 

dGpar4com,dGtetocom,dGpisocom,dGsolocom} 

{0.300748,0.414108,0.510056,0.690653,0.568663,0.568663, 

0.239053} 

dGestrada 

4.53604 

 

BETA 

dBcomôdo 

0.889599 
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dBcomôdoparc={dBpar1com,dBpar2com,dBpar3com,dBpar4co

m, dBtetocom,dBpisocom,dBsolocom} 

{0.0805874,0.128017,0.0805874,0.128017,0.200694, 

0.200694,0.0710026} 

dBestrada 

2.25549 

 

RADÔNIO 

dRcomôdo 

2.303939061857510 

 

Concentração de radônio em Bq/m³ no ambiente interno do comôdo, 
considerado equilíbrio transiente  

Ceqtran 

80.1928 

 

Cálculo das taxas de concentração de radônio em Bq/(m³.s), para o comôdo  

(para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo, nuvem, 

perdas internas) 

TxCcRnpar1com=JRn[[1]]*Scomôdo[[1]]/V 

0.00443177 

TxCcRnpar2com=JRn[[2]]*Scomôdo[[2]]/V 

0.00518517 

TxCcRnpar3com=JRn[[3]]*Scomôdo[[3]]/V 
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0.0088272 

TxCcRnpar4com=JRn[[4]]*Scomôdo[[4]]/V 

0.0103278 

TxCcRntetocom=JRn[[5]]*Scomôdo[[5]]/V 

0.00622221 

TxCcRnpisocom=JRn[[6]]*Scomôdo[[6]]/V 

0.0123934 

TxCcRnsolocom=(JSsolo/V)*Exp[-hCmd[[6]]/ 

((DRn[[6]]/λ)^0.5)] 

0.0139706 

TxCcRnnuvemcom=(ν)*(JRn[[7]]/(λ*Ho))*                     

(1-Exp[-(λ∗(Sterr)^0.5/(2*u))]) 

0.0000678397 

TxCcRndeccom=Ceqtran*(λ+ν) 

0.061426 

FxRncomôdo={TxCcRnpar1com,TxCcRnpar2com, 

TxCcRnpar3com,TxCcRnpar4com,TxCcRntetocom,TxCcRnpisocom, 

TxCcRnsolocom,TxCcRnnuvemcom,TxCcRndeccom} 

{0.00443177,0.00518517,0.0088272,0.0103278,0.00622221, 

0.0123934,0.0139706,0.0000678397,0.061426} 
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Fluxos de radônio em Bq/(m².s), para o comôdo  

(para cada área: parede1, parede2, parede3, parede4, teto, piso, solo) 

JRn 

{0.0155555,0.0155555,0.0309835,0.0309835,0.0155555, 

0.0309835,0.0397165} 
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9  ANEXOS 
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9.1 ANEXO 1: TAXAS DE DOSE ABSORVIDA NO INTERIOR DE RESIDÊNCIAS 

BRASILEIRAS 

 

 

Taxas de dose absorvida nGy/h 
Origem Número de 

moradias Média Desvio 
padrão Variação 

Poços de Caldas  5 194 1,4 126-342 

Acari  10 121  105-148 

Angicos  15 120  105-142 

Assú  27 79  52-96 

Bodó  15 122  87-175 

Caiçó  21 79  68-89 

Currais Novos  32 79  54-175 

Jucururú  30 75  61-105 

Natal  31 58  35-96 

Santana do Matos  43 118  65-253 

Santana Seridó  10 136  101-201 

São Paulo Potengi  10 86  70-105 

Fonte: ROSA, 1997. 
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9.2 ANEXO 2: ENERGIA POTENCIAL ALFA POR ÁTOMO E POR UNIDADE DE 

ATIVIDADE 

 

 

Energia Potencial Alfa 
por átomo 

εp 

Energia Potencial Alfa 
por unidade de atividade 

εp/λ 
Radio- 

nuclídeo 
Meia-vida 

T½ 

(MeV) x10-12 (J) (MeV/Bq) x10-12 (J/Bq)
218Po 3,05 min 13,69 2,19 3615 5,79 
214Pb 26,8 min 7,69 1,23 17840 28,6 
214Bi 19,9 min 7,69 1,23 13250 21,2 
214Po 164 μs 7,69 1,23 2 x 10-3 3 x 10-6 

Total de energia potencial alfa (em equilíbrio), por Bq 
de 222Rn 34710 55,6 

Fonte: ICRP, 1994. 

 

 

9.3 ANEXO 3: COEFICIENTES DE CONVERSÃO ENTRE AS QUANTIDADES DE 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES E EXPOSIÇÕES CORRESPONDENTES PARA 

O 222Rn 

 

 

Relação Coeficiente de conversão Unidade 

Cp / Ceq 5,56 x 10-9 (J/m³) / (Bq/m³) 

Ceq / Cp 1,80 x 108 (Bq/m³) / (J/m³) 

5,56 x 10-9 (J.h/m³) / (Bq.h/m³) 
Pp / Peq 

1,57 x 10-6 (WLM) / (Bq.h/m³) 

1,80 x 108 (Bq.h/m³) / (J.h/m³) 
Peq / Pp 

6,37 x 105 (Bq.h/m³) / (WLM) 

Fonte: ICRP, 1994. 
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9.4 ANEXO 4: FATORES DE BUILD-UP: C, α1 e α2 

 

 

ENERGIA 
(MeV) 

C α1 α2 

0,01 < E ≤0,5 12,5 - 0,11 0,01 

0,5 < E ≤1,0 9,7 - 0,098 0,03 

1,0 < E ≤1,5 7,5 - 0,075 0,046 

1,5 < E ≤2,0 6,3 - 0,068 0,058 

2,0 < E ≤2,5 5,5 - 0,065 0,065 

E > 2,5 4,6 - 0,062 0,074 

Fonte: HEILBRON et al, 2004 

 

 

9.5 ANEXO 5: CONCRETOS LEVES E CONCRETOS PESADOS 

 

 

Agregado 
Granulometria 

(mm) 
Utilização 

Densidade 
(g/cm³) 

Vermiculite 2 - 3 Isolante Térmico 0,6 

Vermiculite 6 - 12 Isolante Térmico 0,3 

Escória 0 - 6 Isolante Térmico 1,4 

Escória 0 - 25 Estruturas 1,3 

Perlite 0 - 5 
Isolante Térmico 
Estruturas 

0,5 

Perlite 0 - 5 Isolante Térmico 0,3 

Haydite 0 - 20 Estruturas 1,6 

Magnetita 0 - 30  3,9 

Barita 0 - 30  3,9 

Sucata 10 - 30  5,5 

Fonte: BAUER, 1987. 
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9.6 ANEXO 6: CONCENTRAÇÃO DE 222Rn NO INTERIOR DE RESIDÊNCIAS 

 

 

Concentração interna de 222Rn 
(Bq/m³) 

Origem 
Número de 

medidas Média Desvio 
padrão Variação 

EUA  5600 24,8 3,11 0,2-350 

Polônia  80 26 1,6 12-75 

Chipre  89 6,75 2,6 0-78 

China  8220 16,7 1,7  

Índia  76 63,2 2,02 8,7-198,2 

Espanha  1555 41,1  15-402 

França  3006 62   

Japão  6300 23 1,6 19-56 

Grécia   26  8-185 

Brasil (Poços de Caldas)  15 215 2,0 79-957 

Fonte: ROSA, 1997 

 

 

9.7 ANEXO 7: CONCENTRAÇÃO DE 222Rn EM UNIDADES RESIDÊNCIAIS 

VERSUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO 

 

 

Concentração interna de 222Rn 
(Bq/m³) Principais materiais 

de construção das 
casas Número de 

medidas Média Desvio 
padrão Variação 

Tijolos / Concreto 57 53 44 12-218 

Variados materiais 13 48 28 12-168 

Fonte: POPOVIĆ et al, 2006. 
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9.8 ANEXO 8: CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE 222Rn PARA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

 

 

Material Fator de 
emanação 

Comprimento de difusão 
(m) 

Concreto pesado 0,035 0,13 

Concreto leve 0,021 0,26 

concreto com xisto de alumínio   0,074 

concreto com 4% de cinza  0,26  

concreto com cinza 0,03 – 0,09  

concreto  
(valor de referência adotado) 

0,20 0,15 

tijolo vermelho   0,017 – 0,036 0,15 

tijolo 0,01 – 0,02 0,15 

tijolo de adobe 0,06  

tijolo 
(valor de referência adotado) 

0,02 0,15 

Gesso 0,28  

Agregado de barro expandido 0,01 – 0,02 0,2 

Cinzas 0,005  

Escória 0,007  

Cimento 0,008 – 0,08  

Areia 0,16 – 0,12  

Pedregulho 0,07  

Fonte: UNSCEAR, 1988. 
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9.9 ANEXO 9: COEFICIENTE DE DIFUSÃO DE TIPOS DE SOLO EXISTENTES 

NOS EUA 

 

 

Descrição do solo Difusão (m²/s) Comentários 

Eluviões de granodiorito  4,5 x 10-6 Seco 

2,7 x 10-6 
Umidade: 1,5% 
(peso seco) 

2,5 x 10-7 
Umidade: 10,5% 
(peso seco) 

Barro silte-arenoso 

6,0 x 10-8 Umidade: 17,3% 
(peso seco) 

Areia siltosa compactada (3,0 ± 1,3) x 10-6 
Porosidade: 0,29 – 0,36 
Saturação: 0,05 – 0,34 

Areia argilosa compactada (3,2 ± 1,5) x 10-6 
Porosidade: 0,32 – 0,39 
Saturação: 0,09 – 0,55 

Barro inorgânico compactado (2,5 ± 1,0) x 10-6 
Porosidade: 0,32 – 0,43 
Saturação: 0,06 – 0,34 

Rochas metamórficas de diluvião 1,8 x 10-6 Seco 

Eluviões de depósitos de granito 1,5 x 10-6 Seco 

Greda 8,0 x 10-6 Seco 

Argila varvítica 7,0 x 10-6 Seco 

Lama 5,7 x 10-10 
Umidade: 37,0% 
(peso seco) 

Lama 2,2 x 10-10 
Umidade: 85,0% 
(peso seco) 

Fonte: NAZAROFF, 1988. 
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