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RESUMO

Neste trabalho é abordada a radiação gama natural na praia da Areia Preta

(PAP), em Guarapari, estado do Espírito Santo, Brasil. O nível dessa radiação

é dependente da concentração do mineral radioativo monazita na areia. Os

prováveis riscos de exposição à radiação gama foram avaliados através da

técnica de Análise Preliminar de Perigo Ambiental. Para este fim foram

realizados dois sets anuais de monitoramento bimensal da radiação gama na

PAP e assim obteve-se a variação sazonal dos níveis de radiação.

Adicionalmente foi investigada a granulometria da fração pesada dos minerais

e também foram realizadas a microscopia eletrônica de varredura e datação

radiométrica da monazita da PAP, a separação mineral por suscetibilidade

magnética e a determinação mineralógica do sedimento. Para se ter um quadro

mais completo da variação sazonal e, conseqüentemente, do risco de

exposição às radiações ionizantes na PAP, a variação radiométrica também foi

medida em outras praias da região. Os resultados obtidos demonstram que os

maiores valores radiométricos são medidos no verão e os menores no inverno.

A datação radiométrica da monazita da PAP resultou nas idades de 475 e 530

Ma. A análise Preliminar de Perigos para a PAP aponta para um risco mínimo

de exposição excessiva de radiação. É necessário um período de,

aproximadamente, 870 anos para que aconteça um caso de conseqüências

ruins devido a exposição à radiação gama.

Palavras-chaves: análise Preliminar de Perigos, areia monazítica, praia da

Areia Preta, Guarapari, radiação natural, radiação gama, NORM.
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ABSTRACT

The objective of this work is the study of the natural gamma radiation at the

Areia Preta Beach (APB) in Guarapari, state of Espírito Santo, Brazi!. The levei

of this radiation is dependent on the concentration of the radioactive mineral

monazite in the sand. Probable risks of the exposure to gamma radiation at the

APB were evaluated by the Preliminary Environmental Risk Analysis technique.

For this purpose were conducted two annual sets monitoring gamma radiation

in the APB every two months and so, aquired the seasonal variation of the

radioactive leveis. Additional/y was investigated the granulometry of the heavy

mineral fraction and also carried out electronic microscopic scanning and

radiometric age datation of the monazites of the APB, the mineral separation by

magnetic susceptibility, and the mineralogic determination of the sediment. In

order to gain a more complete picture of the seasonal variation, and,

consequently, of the risk of exposure to ionizing radiation at the APB, the

radiometric variation was also studied at some other beaches in the same

region. The results indicate that the highest radiometric values are measured in

summer and the lowest in winter. The radiometric datation of the monazites

from the APB revealed the ages of 475 and 530 Ma. The Preliminary Hazard

Analysis indicates a minimum risk of excessive radioactive exposition. It would

take a period of approximately 870 years of a beach fully crowded to result in

one case of bad consequences due to exposure to gamma radiation.

Key words: Preliminary Hazards Analysis, monazitic sand, Areia Preta beach,

Guarapari, natural radiation, gamma radiation, NORM.



18

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 Introdução Geral

Esta pesquisa em Guarapari se iniciou em 1986, como parte do projeto

"Contribuição a Granitogênese da Faixa Ribeira (porção Mantiqueira):

Geologia, Petrografia e Geoquímica", do Departamento de Geologia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inicialmente, contou com o apoio do

Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ, onde foram

levantadas as curvas de calibração do cintilômetro, do Laboratório de

Fluorescência de Raios-X, onde foram feitas análises químicas e

sedimentológicas preliminares e com o Laboratório de Traçadores da

COPPE/UFRJ, que gentilmente cedeu os cintilômetros utilizados durante os

levantamentos de campo. O projeto "Estudo Radiométrico das Areias

Monazíticas de Guarapari" que era uma parte do projeto Contribuição a

Granitogênese da Faixa Ribeira (porção Mantiqueira): Geologia, Petrografia e

Geoquímica, foi realizado sob a supervisão e coordenação da Professora Dra

Cristina Maria Wiedemann, do Departamento de Geologia/UFRJ, projeto

atualmente coordenado pelo Professor Dr Julio Cezar Mendes, também

daquele departamento.

Os primeiros trabalhos de monitoramento na região de Guarapari foram

realizados no início dos anos 60 e, até então, pouco se conhecia sobre os

efeitos de exposição radioativa de longa duração sobre os seres vivos. Hoje a

situação ainda não é diferente. Naquela época, a Comissão Internacional de

Radioproteção (ICRP), órgão da ONU encarregado da proteção e segurança

com material radioativo, recomendava aos países membros que a exposição

.~..

11
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ocupacional fosse reduzida a "níveis tão baixos quanto fosse praticável" (ICRP,

1959). No final dos anos 60, "quanto fosse praticável" foi substituído pela

expressão "quanto se conseguir" (ICRP, 1966).

Em 1977, entrou em cena um princípio de radioproteção conhecido como

ALARA (As Low As Resonab/y Achievab/e) e o limite máximo anual de 5 rem

(50 mSv na unidade de medida atual) para trabalhadores, e de 100 mrem (1

mSv) para indivíduos do público, foi adotado (ICRP, 1977). Hoje, a

recomendação da ICRP é que se baixem, tanto o limite ocupacional, quanto o

limite para o público, para 1/3 daqueles valores de 1977 (Clarke, 2003). Países

como índia e Alemanha, entre outros, já adotaram os novos valores. No Brasil,

a adoção e implementação dos novos limites encontram grande resistência,

tanto por parte das empresas, quanto por parte dos órgãos governamentais

responsáveis pela fiscalização. O limite de 1 mSv continua sendo aplicado

desde que passou a vigorar (DOU, 1988).

1.2 Justificativa do Trabalho

Desde os primeiros trabalhos (Roser & Cullen, 1962), que a radioatividade

natural urbana de Guarapari é monitorada. Entretanto, os trabalhos até então

realizados concentraram sua atenção às partes internas das casas e edifícios,

ou à redução promovida pela urbanização (Affonseca, 1993), mas nas praias,

onde os níveis de radiação são muito mais altos, nenhum trabalho mais

elaborado foi conduzido, assim como, nenhum estudo de perigos devidos à

exposição a esses níveis de elevada radioatividade nas praias.

Ao se descrever o ambiente de perigos na praia da Areia Preta (PAP), e as

várias possibilidades de exposição (irradiação externa e interna, inalação e

ingestão), pode-se determinar o risco decorrente da ação da radiação

associado ao hábito dos banhistas que freqüentam a praia. Em função do risco

......
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associado e dos possíveis benefícios oriundos da propaganda das praias

radioativas, pode-se definir como custo-benefício, a relação entre o perigo

causado pela exposição à radiação e o benefício do acesso do público àquele

ambiente (como, por exemplo, o lucro gerado pelo turismo).

Certamente, esta pesquisa é necessária, porque os efeitos negativos da

radiação ionizante não são simples e imediatos, a ponto de causarem danos

tão alarmantes que possibilitem sua observação pela população leiga.

Entretanto, quaisquer efeitos sistemáticos de baixa intensidade, passam

despercebidos, muito embora possam ser de conseqüências muito ruins ou,

paradoxalmente, muito boas.

Existem dois pontos conflitantes e opostos. De um lado há a fama de Guarapari

que aponta a radiação natural da região como sendo saudável e benéfica. De

outro, existe a pesquisa científica que não encontra nenhuma maneira para

provar que a exposição a baixos níveis de radiação, do tipo existente em

Guarapari, seja benéfica.

Existe ainda o fato de que vários estudos sobre áreas de elevada radiação

natural têm sido realizados em todo o mundo (veja Capítulo 2, Revisão

Bibliográfica), mas sem chegar a nenhuma conclusão a respeito dos possíveis

efeitos que a exposição a esses baixos níveis de radiação ambiental possam

causar. Em contrapartida, existe um fluxo de turistas que vão a Guarapari para

se curar, acreditando que "o banho de radiação na areia preta" seja saudável,

milagroso. Embora pareça antagônico, áreas de elevado nível de background

(BKG alto), como são denominadas, apresentam valores ainda baixos de

radioatividade, pois seus efeitos não são imediatos, nem certos, mas

probabilísticos.

Affonseca (1993), também concentrou seus esforços na área construída da

cidade, mas notou que havia algo nas praias. A autora relata que, em relação

aos trabalhos realizados na década de 60, nas áreas construídas os níveis de

,

'"
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radiação haviam diminuído, mas os níveis na praia haviam aumentado. Sua

conclusão foi muito útil. Definiu ainda que, embora os valores medidos nas

praias fossem maiores do que pesquisas anteriores demonstravam, efeitos de

maré e correntes, tanto diários, como sazonais, poderiam ter mascarado os

resultados obtidos, e que os valores máximos poderiam ser ainda mais altos.

Entretanto, a autora não investigou esses efeitos de maré, nem propôs uma

metodologia para sua investigação, pois esse não era o objetivo de seu

trabalho, mesmo tendo tido a primazia de observar o problema.

A fama de Guarapari aumentou bastante, inclusive com várias matérias

apresentadas na mídia escrita e televisada. A população da cidade cresceu

muito desde 1960. Banhistas e doentes passam várias horas por dia, ficam

vários dias seguidos, e voltam várias vezes por ano. Especialmente, se vêm de

outras cidades ou de outros estados, o costume é que amanheçam na praia e

somente saiam com o pôr-do-sol. Este forte fluxo de turistas que se expõem a

radiação por longos períodos e a falta de investigação mais especifica sobre

essa relação são, portanto, os motivos que induziram a presente pesquisa.

1.3 Objetivos do trabalho

1.3.1 Objetivo geral

o objetivo geral desta dissertação é verificar a variação sazonal dos altos

valores de BKG natural na PAP em Guarapari. A partir disso, foi feita uma

Análise de Risco Ambiental baseada na técnica de análise de riscos

denominada Avaliação Preliminar de Perigo Ambiental (APPA) e, finalmente,

uma análise de Custo-Benefício do risco decorrente da exposição prolongada a

essas baixas Taxas-de-exposição, como pode acontecer na PAP e na região

de Guarapari. Para que este objetivo seja atingido, foram cumpridas algumas

etapas definidas pelos objetivos específicos.
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1.3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são

descrever as características granulométricas, mineralógicas e

sedimentológicas da areia monazítica existente na PAP, em Guarapari;

- realizar dois sets de campanhas de monitoramento e avaliar se ocorre

variação sazonal dos níveis de radiação na PAP;

- mostrar os valores radiométricos em forma de mapas de isolinhas e comparar

os valores medidos na PAP com valores observados em outras praias da

região de Guarapari;

- estimar as taxas de dose que podem ser absorvidas na praia e comparar o

resultado com valores monitorados em outras regiões do Brasil e do exterior;

- definir, a partir da Análise Preliminar de Perigo Ambiental (APPA) e da Análise

de Custo-Benefício (ACB), o risco associado a longos períodos de exposição

nos hot spots da PAP.

1.4 Informações gerais

1.4.1 História e fisiografia

Segundo Affonseca (1993), a aldeia, que mais tarde seria o núcleo do

município de Gurapari, foi fundada em 1569, durante a colonização das

capitanias, quando o padre jesuíta José de Anchieta percorria as terras

"•..
~..
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capixabas. Naquela época, o local era uma taba de índios goitacás. Sua

fundação de fato é atribuída a Anchieta, que, em 1585 teria erigido ali uma

capela dedicada a Santa Ana e, posteriormente, uma residência destinada a

seus irmãos da Companhia de Jesus.

Seu primeiro nome foi Vila dos Jesuítas e, posteriormente, Aldeia de Nossa

Senhora, Aldeia de Santa Maria de Guaraparim, Guaraparim, Goaraparim e,

finalmente, Guarapari. Segundo Affonseca (op. cit.), esse vocábulo de origem

indígena é derivado de GUARÁ (ave de penas pretas), e PARI (laço ou

armadilha). Entretanto, segundo Aurélio (2000), Guarapari é sinônimo de

COPIÚVA que é um arbusto ou pequena árvore, da família das cunoniáceas

(Weinmannia pinnata) , dotada de flores alvo-esverdeadas, pequenas,

numerosíssimas, e cujo fruto é pequena cápsula, de cor azul, com duas

sementes pilosas; e cujos sinônimos são guaraparé, guarapari, guaraparim,

pau-do-chapado. De acordo com a evolução do nome da cidade e com os

sinônimos apresentados por Aurélio (op. cit.), parece que Guarapari evoluiu de

Guaraparim e Guaraparé, que são designações dadas à copiúva.

A aldeia foi elevada a Vila em primeiro de Janeiro de 1679 e instalada em

março do mesmo ano. O Coronel Manoel da Silva Mafra, Juiz de Direito e

Presidente da Província, sancionou, em 24 de dezembro de 1878, a lei que

delimitou o município. Em 19 de setembro de 1891, o município de Guarapari

recebeu foros de cidade.

Segundo o censo de 1950, a população de Guarapari era de 12.350 habitantes,

sendo que 10.038 viviam na zona rural. A atividade econômica principal era o

cultivo de mandioca, café, banana. feijão e milho. Também havia criação de

suínos, bovinos, muares e eqüinos. Na área urbana o destaque era para a

produção de pescado. A extração de minérios se concentrou, exclusivamente,

no beneficiamento da areia monazítica, de onde, por processo de separação

eletromagnética se obtinha monazita e zircão. O tratamento do minério era

•
•

..
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realizado na fábrica da MIBRA (Monazita e IImenita do Brasil), empresa de

mineração que encerrou suas atividades em meados da década de 60

(VEMPRAK, 2003).

Na década de 60 a cidade era servida de luz elétrica com cerca de 400

ligações domiciliares, e era dotada de derivações de água canalizada. As ruas

eram de terra-batida e existiam três tipos de construções: casas de estuque

sem chão, casas de alvenaria, e, finalmente, a rede hoteleira, que já dispunha

de alvenaria, cerâmicas e rochas ornamentais.

Tabela 1.01. Indicadores Populacionais de Guarapari.

População residente Residentes
por sexo e situação do domicílio com 10 ou

mais anos

Total Homens Mulheres Urbana Rural Total

ES 3.097.232 1.534.806 1.562.426 2.463.049 634.183 2.524.265

Guarapari 88.400 44.103 44.297 82.589 5.811 71.725

% no total

de 100 49,9 50,1 93,4 6,6 81,1

Guarapari

Fonte: Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2003).

Na década de 70, a principal atividade econômica passou a ser o turismo, cujo

desenvolvimento deveu-se, sobretudo, à radioatividade das areias pretas

existentes nas praias da região. Grande número de turistas e doentes

procuravam os benefícios que, segundo se divulgava, essas areias radioativas

proporcionariam, principalmente, para os reumáticos. Nessa década a cidade

ganhou a alcunha de "Cidade Saúde" (Fotografia 1.01), e recebia nas

temporadas de verão uma população flutuante de 310.000 pessoas que se

somavam aos poucos 48.000 habitantes do município. Esse aporte turístico

desenvolveu a região que, no final da década, já contava com a maioria das

ruas calçadas com paralelepípedos ou asfaltadas, com mais de 10.700

.11.
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edifícios, sendo que mais de 4.500 já dispunham de ligação à rede de esgoto e

mais de 6.000 recebendo fornecimento regular de água potável, além de

12.000 ligações elétricas.

A cidade tem uma área de 592,23 km2
, e a população alcançou 88.400

habitantes no ano de 2000. A taxa de alfabetização acima de 10 anos de idade

é uma das maiores do país. 81,1 % da população tem mais de 10 anos de

idade e são alfabetizados. O total da população urbana, frente à rural, excede

os níveis nacionais. Em Guarapari, o número de homens e mulheres é,

praticamente, o mesmo, com ligeira vantagem (0,2 %) para o sexo feminino

(Tabela 1.01). A indústria da pesca tem se desenvolvido nas últimas décadas.

A rede hoteleira é bem desenvolvida e o turismo continua sendo responsável

pela maior parte da arrecadação municipal (IBGE, 2003).

Fotografia 1.01. Entrada de Guarapari. Portal na rodovia de acesso à BR-101.
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1.4.2 Aspectos geológicos

Guarapari está situada na costa do estado do Espírito Santo, na região urbana

da Grande Vitória, nas coordenadas geográficas 20° 40' 16" de latitude sul e

40° 28' 05" de longitude oeste. Dista, aproximadamente, 60 quilômetros da

capital do estado.

A cidade está situada sobre um depósito de areia, que assenta numa região de

orto e para-gnaisses e migmatitos. Essas rochas foram, posteriormente

charnockitizadas e intrudidas por granitos e pegmatitos. Tanto a deformação

como os últimos eventos intrusivos são de idade Brasiliana (DNPM, 1984).

Ainda segundo o DNPM (op. cit.), a região está situada num cinturão de

dobramentos conhecido como Faixa Ribeira (figura 1.01).

Segundo Affonseca (op. cit.) , os pegmatitos, gnaisses e migmatitos do

Complexo Brasileiro seriam as fontes originais da monazita. O Complexo

Brasileiro descrito por Affonseca, é, segundo o DNPM (op. cit.), o Complexo

Costeiro, e de acordo com Leonardos Jr (1974), seria o Cinturão Atlântides). A

decomposição dessas rochas e os processos de transporte e deposição

subseqüentes deram origem à formação Barreiras de idade terciária

neopaleogênica-eoneogênica (datações mais antigas indicam 22,5 Ma), e

todos juntos contribuíram para a formação dos depósitos quaternários (Amador

& Dias, 1978). Veja, também, mapa geológico-tectônico (Anexo 1).

Affonseca (op. cit.), menciona que devido a sua alta resistência ao

intemperismo, os minerais monazita, ilmenita e zircão tendem a formar

depósitos residuais de praia e descreve que "as ondas arrastam as areias até

alguns metros acima da linha d'água. Ao se espraiarem perdem parte de sua

energia e, no retorno, conseguem carregar apenas os grãos de minerais mais

leves, deixando os pesados na praia. Assim surgiriam concentrações de

minerais pesados (monazita, ilmenita, ilmeno-rutilo, granadas, etc.) que podem
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dar origem a jazidas desses mIneraIs. Essas concentrações somente são

perturbadas por ressacas e temporais".

Segundo Addad (comunicação verba!), o que ocorre, na realidade, é que os

depósitos de monazita se formam durante eventos erosivos, por aumento da

energia das ondas incidentes e de sua capacidade de transporte, que realoca

os grãos mais leves para fora da face de praia. Esses tempestitos seriam

trazidos pelas ondas e, posteriormente, sofreriam trabalhamento pela ação de

ventos e marés. Affonseca (op. cit.) ainda menciona que a região urbana de

Guarapari está assentada sobre alguns desses depósitos e que nas praias

ainda se encontram áreas com alta concentração desses minerais que, devido

ao urânio e ao tório, principalmente encontrados na monazita, se considera a

região de Guarapari como uma área anômala do ponto de vista da

rad ioatividade.

1.4.3 Monazita e as areias monazíticas

A radioatividade das areias monazíticas é oriunda, principalmente, do mineral

monazita (Ce,La,Nd,Th)P04 , fosfato de de Ce, La, Nd e Th, entre outras terras

raras. Os elementos Y e U podem estar presentes em concentrações de até 5

% e o Th02 pode ter até 12 % de participação na massa do mineral. Há outros

radiominerais presentes, por exemplo, o zircão (ZrSi04) e, raramente, a allanita

(Ca,Ce,Lah(Fe+2,Fe+3)AI2[010H/Si04/Si207], alumíniossilicato de Ca, Fe e

terras raras com predominância de de Ce e La entre os ETR (Lapido Loureiro,

1994, Jacobshagen et ai., 2000).

Sendo um fosfato de terras raras, a monazita tem uma importância econômica

muito grande. É uma fonte econômica de elementos radioativos. Por ocorrer,

predominantemente, em forma de placers marinhos (praias arenosas), sua

mineração é fácil e, assim, de baixo custo.

".;

'í,
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Fotografia 1.02. Grãos de monazita da fração 0,177 mm da PAP sob

microscópio (luz refletida, amplificação 100 x; veja também fotografia 4.06).

Areia monazítica é um termo genérico que define areias contendo, entre outros,

o mineral monazita (Fotografia 1.02). A composição da areia monazítica da

praia da Areia Preta pode variar muito. Os mais conspícuos dentre os minerais

pesados observados são a magnetita, a i1menita, o i1meno-rutilo, a granada, o

rutilo e o zircão, e Já entre os minerais da fração leve predomina o quartzo,

com menor ocorrência de feldspatos (Costa-de-Moura et aI., 1998).

Segundo Lapido Loureiro (op. cit.), durante muitos anos, o único mineral de

minério de ETR foi a monazita, que começou a ser explotada a partir de 1887,

de placers fluviais, na Carolina do Norte, EUA. Contudo, hoje a bastnasita

(Ce,La)(C03)F é o principal mineral do minério das duas maiores jazidas de

ETR, que são responsáveis por 2/3 da produção mundial: 1) Bayan Obo, jazida

de magnetita e fluorita, na China, contém a maior reserva e é a maior produtora

mundial de ETR. 2) Mountain Pass, nos EUA, descoberta em 1949, até a

década de 80, foi a maior concentração conhecida de ETR. Nos EUA, o mineral

minério é a bastnasita que ocorre em carbonatitos intrusivos num complexo

-."
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granito-gnáissico. Os carbonatitos formam um corpo principal com 730 m de

comprimento com até 210 m de largura. O minério contém em média 12 % de

bastnasita. Os teores de OTR no minério oscilam entre 5-15 %, com

concentrações locais de até 40 %. Lapido Loureiro (op. cit.) destaca ainda os

quatro períodos importantes que balizam a indústria mineira dos ETR no

mundo:

1885 - Início da produção em larga escala, sendo a matéria-prima as

areias monazíticas do litoral brasileiro. O Brasil se tornou o maior

produtor mundial, posição que manteve até 1915, quando passou a

alternar essa posição com a índia durante 45 anos.

1960 - Os EUA assumem a liderança da produção mundial de ETR,

mas com outro tipo de mineral; a bastnasita de Mountain Passo O Brasil,

entretanto, continuou liderando a produção mundial de monazitas até

meados dos anos 70.

1970 - Nesta década a Austrália passa a produzir, sozinha, mais de 50

% do total mundial de monazita.

1980 - Nos anos 80 a China assume a liderança mundial do comércio
de ETR, tanto pelas reservas como pelo volume de produção.

Desde então, o Brasil vem perdendo a sua posição de destaque no campo da

produção e da industrialização das terras-raras. A situação tornou-se crítica a

partir de 1985. Hoje o Brasil é responsável por apenas 2,5 % da produção

mundial de ETR.

1.4.4 Economia da monazita e das terras raras

Segundo o DNPM (2003), as reservas brasileiras de terras raras têm a seguinte

classificação: 1) em produção: placers marinhos no Rio de Janeiro e Bahia; 2)
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com viabilidade econômica para extração: placers fluviais de Pitinga/AM (como

subproduto de estanho, zircônio e tântalo-nióbio) e do Rio Sapucaí/MG (como

subproduto de zircônio, titânio e ouro); solos lateríticos de Tapira/MG

(subproduto de titânio) e placers marinhos na Bahia, Ceará e Piauí (monazita

como subproduto da ilmenita, zircão e rutilo); 3) sem definição sobre extração

econômica, sendo as terras raras como produto principal: Córrego do Garimpo,

Catalão/GO, Morro do Ferro, Poços de Caldas/MG, "Área Zero", Araxá/MG e

Mato Preto/PR; 4) outras ocorrências ainda não pesquisadas.

Tabela 1.02. Países produtores de terras raras.

Discriminação Reservas (10 3 t)*

Países 2001-- %
China 48.000 42,6
Rússia 21.000 18,7
Estados Unidos 14.000 12,4
Austrália 5.800 5,1
India 1.300 1,1
Canadá 1.000 0,9
Africa do Sul 400 0,4
Brasil 109 0,1
Outros Países 21.048 18,7
TOTAL 112.657 100,0

Nota: * principalmente reservas medidas e indicadas (depósitos monazíticos)
aprovadas pelo DNPM. ** Dados preliminares. Fonte: DNPM (2003)

A empresa INB (Indústrias Nucleares do Brasil S.A.) detém cerca de 39.000 t

em reservas medidas e indicadas de monazita, que é o principal mineral de

terras raras no Brasil. Essas reservas estão distribuídas nos Estados do Rio de

Janeiro (24.570 t), Bahia (10.186 t) e Espírito Santo (4.136 t). As reservas

medidas e indicadas da empresa SAMITRI-S.A. e Mineração da Trindade

(CVRD) somam cerca de 40.000 t, assim distribuídas: Minas Gerais (Projeto

Sapucaí, São Gonçalo do Sapucaí, 24.396 t), Espírito Santo (Projeto Sudeste,

Unhares, 11.372 t) e Bahia (Projeto Sudeste, Belmonte, 3.481 t). No contexto

mundial, as reservas brasileiras representam menos de 1% do total (Tabela

1.02).

......



31

1.4.5 Conceitos e unidades radiométricas

Na monazita estão presentes, inicialmente, o uranio e o Th natural. Esses

elementos químicos radioativos, ao emitirem radiação alfa e beta, mudam seu

número atômico, se transformando em outro elemento. Essa transformação é

conhecida como decaimento radioativo. Os novos elementos que se formam,

filhos radiogênicos, também são radioativos e sofrem o mesmo tipo de

transformação, que culmina na geração dos isótpos de chumbo-206 e chumbo

207, que são estáveis. As Tabelas 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06 apresentam as

propriedades dos isótopos naturais de urânio e as séries de decaimento dos

dois principais isótopos do elemento, o U-235 e U-238.

Tabela 1.03. Propriedades dos isótopos naturais de urânio.

U-234 U-235 U-238

meia-vida 244,500 anos 703.8' 106 anos 4.468· 109 anos

atividade específica 231.3 MBq/g 80,011 Bq/g 12,445 Bq/g

Fonte: Universal Decay Calculator (2003).

Tabela 1.04. Composição i1sotópica do urânio natural.

U-235 U-238 Total

% atômica 0.72% 99.275% 100%

% em peso 99.284% 100%

atividade % 48.9% 100%

atividade em 1 g Una! 568 Bq 12,356 Bq 25,280 Bq

Fonte: Universal Decay Calculator (2003).

Ao longo desta dissertação, também serão mencionadas unidades

radiométricas utilizadas em medidas de exposição e de dose. Definir essas

unidades e seus significados, não é o objetivo do trabalho. Entretanto, dentre

as referências utilizadas, algumas apresentam medidas em unidades antigas,

outras nas novas unidades baseadas no sistema internacional de unidades. a

Tabela 1.07, correlaciona esses valores antigos e novos, bem como a
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conversão de uma unidade em outra, através da aplicação de fatores de

conversão.

4.468 . 109 anos alfa

Tabela 1.05. Série de decaimento do urânio -238.

Nuclídeo Meia-vida Radiação *

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

beta

beta

beta

beta

beta

beta24.1 dias

estável

5.013 dias

22.26 anos

1,600 anos

3.8235 dias

77,000 anos

138.378 dias

19.9 minutos

26.8 minutos

1.17 minutos

3.05 minutos

244,500 anos

63.7 microsegundos

Apenas os decaimentos principais são mostrados. Em adição, todos os
decaimentos emitem radiação gama. Fonte: Universal Decay Calculator (2003).

Não é uma prática comum que se convertam essas unidades, quando se faz

referência aos trabalhos onde foram mencionadas. cada uma delas tem um

significado diferente e cada uma é medida por um equipamento ou por um

método também diferente. Assim, transformar uma medida em outra pode

embutir erros muito grandes ou mudar completamente o significado da medida.

A Tabela 1.07 deve ser vista apenas como uma maneira de se visualizar a

ordem de grandeza das medidas entre si, mas nunca como uma transformação

absoluta das medidas. Veja maiores detalhes e outras definições no Anexo 2.
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Tabela 1.06. Série de decaimento do urânio-235.

Nuclídeo Meia-vida Radiação *

ill-?1&l 703.8 . 106 anos alfa
'_'_~~_··_"·_· __mm.·'~~~.·~·~_~~~~"W'_·_~ "~"_m~'~'m __'~_

iTh-231
....... ···1

25.52 horas beta

[Pa-231 I 32,760 anos alfa

Af"-??7 21.773 anos beta

ITh-227 18.718 dias alfa

IR~-??1 11.434 dias alfa
," ,._...-._-~. -" --".... ~ ..- .. _ •••._- ••>'.... ,-~••••• - •• m"", ~

iRn-219 3.96 segundos alfa

!Po-215 778 microsegundos alfa

Pb-211 36.1 minutos beta

Bi-211 2.13 minutos alfa

!TI-207 4.77 minutos I beta

Pb-207 estável -
* Apenas os decaimentos prinCipais são mostrados. Em adição, todos os
decaimentos emitem radiação gama. Fonte: Universal Decay Calculator (2003).

No urânio Natural, as séries de decaimento estão em equilíbrio secular. Isso

significa que, em 1 g de urânio natural, cada nuclídeo da série do U-238 tem

uma atividade de 12.356 Bq, e cada uma da série do U-235 uma atividade de

565 Bq. Durante as várias etapas de produção do combustível nuclear, o

equilíbrio é destruído. Também ocorre a alteração desse equilíbrio por causas

naturais. No caso do Ra-223, que é solúvel em água, esse elemento pode ser

lixiviado pela água da chuva, quebrando assim o equilíbrio secular.

o tório produz séries de decaimento semelhantes as do urânio. Uma parte do

tório já existe independentemente do urânio. Uma segunda parte, como

demonstrado nas Tabelas 1.05 e 1.06, surge como filho radiogênico a partir do

decaimento do urânio. Nas monazitas, mineral altamente resistente ao

intemperismo químico, é provável que todos os membros da série de

decaimento estejam presentes, em equilíbrio secular.

.,
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Tabela 1.07. Unidades de medida da radiação ionizante.

Quantidade Unidades
do SI

(novas)

Unidades
antigas

Fator de conversão

Atividade becquerel,
Bq

curie, Ci 1 Ci = 3.7 x 1010 Bq
= 37 Gigabecquerels (GBq)
1 Bq = 27 picocurie (pCi)
1 Bq = 1 desintegração por
segundo.

Atividade
específica

becquerel curie por 1 Ci/kg = 3.7 x 1010 Bq/kg
por massa, massa, Ci/kg; =37 Gigabecquerels/kg (GBq/kg)
Bq/kg; Bq/g Ci/g 1 Bq/g =27 picocurie/g (pCi/g)

Exposição Roentgen, R Coulomb, C O roentgen (R) é a medida da
intensidade de radiação de raios
x ou gama. É a radiação que
produz uma carga de 0,000258

.. coulombs em 1 kg de ar.

Kerma
Joule/kg
(= Grey)

Dose kerma (K) É a soma das energias cinéticas
iniciais das partículas carregadas
devido à interação da radiação
indiretamente ionizante. O Kerma
é expresso em J/kg no SI.

i_..~__ __._.._~ _ _ ~~_ , _ ~_.~..~.._ ..__.. ,.~..~ .....c__ .~ __ ~•.~.._ ~ _ ••.. ;

Dose gray, Gy
absorvida

rad
Roentgen
absorbed
dose)

1 rad = 0.01 Gy
O rad é a dose absorvida de 0,01
joules por kg de tecido. Para
converter R para rad em tecido
humano, corpo inteiro, radiação
gama, 1 rad = 0,876 R, mas na
prática, 1 R = 1 rad (segurança
extra), logo, 1 Gy =100 rad =100
R.

; Dose ; sievert, Sv
equivalente i

rem
(roentgen
equivalent
man)

1 rem =0.01 Sv
1 rem = 10 mSv
A dose biológica efetiva é a dose
em rad multiplicada por um "fator
de qualidade" relacionado ao tipo
e à energia da radiação. O fator
gama para tecido humano é 1.
1 Sv =100 rem =1 Gy =100 rad
=100 R



35

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 História da radioatividade

A radioatividade foi descoberta por Henri Becquerel há mais de 100 anos atrás

(1896) e, até hoje, é uma propriedade intrigante da matéria, porque sem

equipamento especial não é possível detectá-Ia, pois é invisível, inodora, etc.,

mesmo assim a humanidade aprendeu a extrair e utilizar essa energia para

vários fins.

Figura 2.01. Raios-X da mão de Roentgen através de uma cartolina preta.
(Fonte: Neutrinos, 2003)

No dia 8 de novembro de 1895, aconteceu a descoberta do professor prussiano

Wilhelm Roentgen, diretor do Instituto de Física de Würzburg. Roentgen cobriu

com uma cartolina preta um aparelho que usava para estudar fenômenos

elétricos, quando observou outro fenômeno interessante: a cartolina emitia uma

luz brilhante verde fluorescente. E mais, ele colocava sua mão entre o aparelho

e a cartolina e podia ver a sombra dos ossos de sua mão na tela brilhante

..
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(Figura 2.01). Alguns meses após a descoberta da radioatividade artificial por

Roentgen, Becquerel decobriria a radioatividade natural.

Hoje em dia, mais de cem anos depois, a radioatividade e os raios-X são

usados em tratamentos médicos, em biologia, em arqueologia, em

arqueometria, em geologia para datação absoluta de rochas e minerais, etc.

A radioatividade na medicina nuclear, por exemplo, é aplicada no uso de

radiotraçadores (aplicados em concentrações de baixíssima atividade) e na

radioterapia, onde doses altas são aplicadas para "queimar e matar" tumores

malignos (Bitelli, 1982). Sua maior aplicação são as chapas de raios-X, ou

abreugrafias, que têm um limite legal equivalente a duas chapas de raios-X de

tórax por ano, já que representam uma dose igual a dose limite máxima anual

para indivíduos do público que é de 1 mSv ou 100 mrem (DOU, 1978).

Considera-se que acima deste limite, o benefício de uma radiografia passa a

ser menos importante do que o risco de um eventual dano à saúde da pessoa.

Em Bitelli (op. cit.) , são ainda apresentados alguns dados radiológicos que

mostram que a quantidade de dose que absorvemos de fontes naturais e

artificiais é grande e provém de fontes variadas (Tabela 2.01). O autor mostra

ainda que a ação da radiação sobre as células são de quatro tipos:

a) inibição temporária da mitose;

b) inibição completa da mitose;

c) morte da célula;

d) a quebra de cromossomos.

O item d) é o que chama mais atenção, pois, se ocorrer, resultará em

mutações, que poderão ser transmitidas às gerações posteriores. O autor

comenta sobre o experimento de H.J. Muller, que já em 1927 verificou,

submetendo a raios-X, que a freqüência de mutação natural das moscas
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drosófilas aumentava direta e proporcionalmente a qualquer incremento na

dose de radiação. Muller concluiu ainda que não se conhece o limite

mínimo para que o fenômeno não ocorra e verificou, também, que 99,8 %

das mutações foram danosas, produzindo gerações deficientes ou sofrendo de

algum mal genético.

Tabela 2.01. Doses anuais de radiação às quais está sujeita a humanidade.

Fontes naturais de radiação Dose absorvida pelo Homem

Radiação cósmica 50 mrem

Radiação do solo 47 mrem

Radiação de materiais de construção 3 mrem

Radiação do ar inalado 5 mrem

Radioelementos encontrados em tecidos 21 mrem

Fontes artificiais de radiação

Diagnósticos com raios-X (tórax) 50 mrem

Radioterapia com raios-X e outras fontes 10 mrem

radioemissoras (rádio, cobalto, césio, etc.)

Diagnósticos e terapêutica com radioisótopos 1 mrem

Industria de energia atômica (laboratórios) 0,2 mrem

Relógios luminosos, tubos de televisão 2 mrem

"tal/oue' radioativo 4 mrem

Fonte: (Sltielh, 1982).

Ainda nesse livro, o autor tece comentários sobre os "preceitos", ou leis básicas

dos efeitos genéticos da radiação sobre os seres vivos (Freire Maia, 1958 apud

Bitelli, op. cit.). São eles:

a - qualquer dose de radiação, por menor que seja, deve ser considerada

nociva, do ponto de vista genético;

b - pequenas doses de radiação, recebidas durante cada dia, somam-se

em seus efeitos no decorrer dos anos, mesmo que ocorram intermitências de

longa duração;
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c - o efeito populacional das radiações recebidas por uma parte da

população (pacientes e profissionais) é idêntico ao que ocorreria se o total

recebido (absorvido) por essa parte fosse distribuído por toda a população;

d - a irradiação de uma parcela da população, cuja média de idade é

elevada, resultará em efeito diminuto, sobre a composição genética das

gerações futuras, enquanto que a irradiação de crianças e jovens poderá

representar ponderável impacto sobre as gerações posteriores.

Cullen (1977) relata que durante a década de 50 os testes nucleares

americanos e russos elevaram a radioatividade ambiental de modo perceptível.

Este fato criou uma consciência mundial devotada aos riscos de um possível

dano biológico que pode ter sido criado para as gerações presentes e futuras

da humanidade. Este fato revelou a necessidade de mais pesquisas sobre esse

assunto, antes que os testes das novas indústrias nucleares pudessem elevar

esses valores ainda mais. Com este objetivo, em 1950, a ONU formou um

comitê científico que hoje tem 21 países-membros, entre eles o Brasil,

conhecido como UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects

of Atomic Radiation. Dois brasileiros serviram a esse comitê: Carlos Chagas e

o Padre Francisco Roser.

A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, teve

seu lado destrutivo, mas os testes realizados em soldados do projeto

Manhattan (série de testes de exposição à radiação conduzidos pelos militares

americanos em seus próprios soldados durante as décadas de 50 e 60) (The

Radiation Information Network, 2002), assim como os efeitos sobre as

populações das duas cidades japonesas destruídas pelas bombas-A,

permitiram que os cientistas obtivessem inúmeras informações acerca dos

níveis de radiação e seus efeitos nos organismos vivos, especialmente no

Homem. Somente uma dúvida ainda não foi elucidada: o efeito da exposição

prolongada a baixas taxas de dose (UNSCEAR, 2003).

..
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2.2 Radiação natural em Guarapari

A pesquisa em Guarapari começa com o trabalho publicado nos Anais da

Academia Brasileira de Ciências, intitulado "Radiation leveIs in selected regions

of Brazif' (Roser & Cullen, op. cit.). Nesse trabalho o padre Roser e o

americano Cullen investigaram as taxas de dose às quais estava submetida a

população de Guarapari. Moradores e trabalhadores foram monitorados, e

também foram feitas medidas do meio-ambiente. Os autores fizeram a

determinação física e Penna Franca (1967), realizou o levantamento

citogenético. Este autor determinou os valores de tório e urânio em fezes,

urina, e tecidos como a pele, o cabelo etc. Suas conclusões foram que em

Guarapari, em média, a população estava sujeita a uma elevação de 9,5 vezes

o BKG "normal" esperado, atualmente aceito como 100 mR/ano (UNSCEAR,

1988). Também monitoraram os ambientes e os trabalhadores da MIBRA, uma

antiga empresa de mineração que explotava monazita e outros minerais

pesados na região.

Cullen (op. cit.) , faz um excelente resumo sobre a pesquisa brasileira em áreas

de elevada radiação natural, com destaque para a região de Guarapari, que lhe

chamava especial atenção e interesse devido aos "altíssimos valores de

elevação do BKG".

Em seu trabalho, Cullen (op. cit.) menciona que Guarapari foi construída sobre

um enorme depósito de areia monazítica, que algumas casas foram

construídas com estuque e noutras, mais radioativas que as primeiras, havia

sido usada a areia preta local na argamassa, fato que teria deixado o interior

das casas permanentemente irradiado por altas taxas-de-dose. A primeira

tabela de seu trabalho mostra que a população em geral estava submetida a

uma taxa de exposição média de 950 mRlano e trabalhadores da usina de

extração de monazita existente na época estavam expostos a uma taxa

máxima de 1150 mR/ano.
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Tabela 2.02. Radiometria em Guarapari.

Variação dos níveis de radiação População
(rnRlano)
90 -130 15.000

130 - 170 4.000

170 - 220 29.000

220 - 350 6.000

cerca de 500 300

cerca de 950 6.000

cerca de 1.150 350

(Fonte: Cullen, 1977).

A pesquisa de Cullen foi ampla. O autor realizou medição direta nas ruas, nas

praias e dentro das casas e utilizou dosímetros em dezenas de pessoas.

Também analisou alimentos consumidos pela população, suas fezes e urina.

Entretanto, mesmo sendo geólogo, deu pouca atenção às praias. Fez apenas

um sel de medidas na praia da Areia Preta, cujo resultado mostra que os

valores naquela praia podem atingir taxas-de-dose da ordem de 2 mR/h. Os

valores máximos nas ruas e avenidas atingem um valor médio de 0,076 mR/h,

e 0,115 mR/h nas praias (Tabelas 2.02 e 2.03).

O biofísico Penna Franca (1977), investigou indivíduos submetidos a taxas de

exposição 5 vezes acima do BKG. Objetivava a busca de possíveis veículos

para contaminação interna por radionuclídeos. Seu trabalho também foi

realizado na região de Guarapari. Ele informa que, em Guarapari, os níveis de

radiação variam amplamente e lamenta que sua pesquisa avaliou apenas

áreas quase que pontuais. A média da taxa de exposição dos indivíduos por

ele acompanhados foi de 640 mR/ano (6,4 vezes o BKG normal). Analisou

dentes, fezes, placentas e alimentos. Comparou seus dados de Guarapari com

dados de Araxá (Minas Gerais) e concluiu que em Araxá o principal mecanismo

é a irradiação interna devido à água que contém radioisótopos solúveis.
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Tabela 2.03. Taxa de exposição nas ruas de Guarapari.

Número de Média das medidas

medições (mR/h)

Cinco ruas principais 443 0,091

Todas as ruas 779 0,076

Casas: emboço, concreto 52 0,103

Casas: estuque 9 0,072

Hotéis 7 0,075

Praias 209 0,115

Meaípe, ruas 94 0,133

Fonte: Cullen (1977).

Já em Guarapari, como a monazita é praticamente insolúvel em água, a

absorção de radionuclídeos se dá, exclusivamente, pela inalação de produtos

de decaimento gasoso e pela ingestão de partículas de poeira de minerais

radioativos (a monazita não é o único mineral radioemissor presente nas areias

pretas). Sua conclusão, portanto, aponta para maiores riscos de irradiação

externa em Guarapari. Penna Franca (op. cit.) fez ainda várias medições nas

ruas, mas não apresenta qualquer dado medido nas praias.

Affonseca (op. cit.), avaliando a influência da urbanização na radiação natural

menciona que em Guarapari os valores medidos em 1993, nos prédios casas e

ruas, foram menores do que os valores medidos na década de 60 por Cullen e

Roser, mas menciona que os valores nas praias aumentaram. A autora

comenta ainda que a distribuição dos black spots não é homogênea ao longo

da faixa de areia e que ocorre uma variação tanto sazonal como diurna, ambas

criadas pelo movimento das correntes e das marés.

Em um trabalho realizado no Brasil por um grupo de pesquisadores japoneses,

Fujinami et aI. (1997) mostram que a maior taxa-de-exposição na PAP foi de 6

IJGy/h. Esse valor, bem como todos os outros apresentados nas tabelas acima,

foram medidos a 1 metro da superfície e representam a energia radioativa
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disponível, relativa para uma massa corporal de 1 kg. Esta medida mostra que

uma pessoa, a 1 metro da superfície da areia da PAP, recebe 6 ~Gy em uma

hora de exposição quando o valor máximo seria de 0,09 ~Gy.

Tabela 2.04. Radiometria na praia da Areia Preta.

Número de
Média das

Posição na PAP medições
medidas
(mRlh)

Lado sul

Limite areia/calçada 63 0,185

Limite areia/água 63 0,090

Centro 65 0,070

Areia Preta até 2,000

Lado norte

Limite areia/calçada 13 0,135

Limite areia/água 13 0,037

Centro 10 0,120

Areia Preta até 1,850

Fonte: Cul/en (1977).

Estudos como o de Costa-de-Moura & Loureiro (2001) mostram que a dinâmica

da praia pode fazer com que os valores medidos num mesmo ponto variem até

3 a 4 vezes, devido a um efeito de blindagem promovido pelo nível da maré

(mais água preenchendo os espaços entre os grãos de areia preta radioativa)

e/ou pela camada de sedimento leve não radioativo que se deposita sobre a

mancha preta. Os valores da Tabela 2.04 foram medidos por Cul/en (op. cit.),

na PAPo Observe que ocorre taxa de exposição até 50 vezes mais intensa do

que o valor mínimo.

O trabalho mais recente sobre taxas-de-dose em Guarapari foi produzido por

Dias & Gonçalves (2003). Os autores mediram a atividade de amostras de

areia coletada na PAP e mencionam que as doses variam entre 0,03 e 3,5

~Gy/h. Também calcularam qual seria a taxa de dose para um período de 20

'i...
"
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dias, para alguém que passe 5 horas por dia na praia, e chegaram a valores

entre 7,86 e 354,0 J.lGy.

Fotografia 2.01. Casal enterrado na areia da PAPo Num black hot spot, o
monitor chega a medir até 130 J.lSv/h quando o "normal" seria 0,09 J.lSv/h.

o fato mais marcante na história da radioatividade natural de Guarapari, é que

algumas pessoas procuram a cidade, não somente por suas praias, mas por

um mito que se desenvolveu fortemente a partir da década de 70. Naquela

década, teve início a crise da produção brasileira de ETR, com conseqüente

diminuição da produção nacional de monazita. Nesse mesmo período, a usina

de beneficiamento (MIBRA) que existia na cidade fechou as portas. Em meio a

esses acontecimentos, o médico Silva Mello, membro da Academia Brasileira

de Letras, publicou um livro intitulado "Guarapari, maravilha da natureza" (Silva

Mello, 1972). No livro, o autor sugere que a radiação, por ser natural, é

benéfica e pode curar vários tipos de doenças, entre elas reumatismo, artrite

(inflamação em articulação), artrose (afecção não inflamatória, degenerativa,

de uma articulação) e câncer.

A crise brasileira dos ETR, o fim da usina de beneficiamento de Guarapari e a

necessidade de incremento econômico da região, geraram, em conjunto com

uma política de divulgação na mídia, uma fama nacional para Guarapari, que
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passou a ser conhecida como a cidade das areias radioativas milagrosas (Silva

Mello, 1972) (Fotografia 2.01).

2.3. Radiação em outras áreas de elevado background natural

A radioatividade de origem natural é largamente reconhecida como a maior

fonte de exposição humana a radiações ionizantes. A presença de

radionuclídeos e de seus produtos de decaimento no meio ambiente e nos

seres humanos resulta em doses de radiação interna e externa. A dose anual

efetiva recebida de fontes naturais em áreas de BKG normal é estimada em

800 !-!Sv de irradiação externa e 1600 !-!Sv de irradiação interna (Çelebi &

Alkan, 1997).

A exposição humana mais significativa vem de duas fontes de radiação gama;

radionuclídeos no solo e filhos radiogênicos do radônio atmosférico. A ingestão

ou inalação de radônio e22Rn), um gás nobre que é produto do decaimento do

226Ra, da série do 238U, é considerada como um risco à saúde. No corpo

humano, os ossos e o pulmão são mais sensíveis à exposição radioativa.

Nos países de clima temperado, devido aos longos períodos de frio, o radônio

se acumula na atmosfera fechada das residências e atinge valores

considerados perigosos à saúde. A USEPA e o NCI (National Cancer Institute)

estimam que o radônio contribui com 15000 mortes por câncer no pulmão todo

ano, fazendo do radônio a segunda (apenas atrás do fumo) maior causa de

morte por câncer de pulmão (USEPA, 2003). Valores de radônio foram

medidos em Guarapari, mas existe um consenso de que este gás não

representa perigo em países de clima quente.

Baeza et aI. (1994) mediaram a distribuição natural de radionuclídeos no solo

de Cárceres, na Espanha. Foram medidas 263 amostras de solo nas quais

foram analisadas as atividades específicas de 226Ra, 235U, 232Th e 4oK, que

"
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alcançaram, respectivamente, 38,3, 3,06, 41,0 e 653 Bq/kg de solo seco.

Concluíram ainda que as maiores concentrações, para cada isótopo, ocorrem

em zonas graníticas. A taxa de dose média absorvida no ar foi de 56,6 nGy/h, o

que corresponde a uma dose equivalente efetiva de 429 nSv/ano. Os valores

variaram significativamente. O menor valor registrado foi de 9 nGy/h e o

máximo foi de 8320 nGy/h, este nas proximidades de uma mina de urânio. As

medidas foram tomadas dentro de uma área de 20.000 km2, ou seja, uma

medida a cada 76 km2, e foram recalculadas para um metro de altura seguindo

se o método de conversão de Kocher & Sjoreen (1985). Aqueles autores

concluem seu trabalho demonstrando que os valores médios de 226Ra, 232Th e

4oK, calculados a 1 m de altura, são, respectivamente, 1,53, 1,64 e 1,76

maiores do que os valores atribuídos como a média global (UNSCEAR, 1988).

A região de Kerala, no sudeste da índia, é uma região bastante mencionada

nos trabalhos sobre áreas de elevada radiação natural. Gopal-Ayengar et aI.

(1977), apresentaram estudos radiométricos comparados com estudos

epidemiológicos muito minunciosos. Seus estudos foram realizados numa área

que é um grande depósito de minerais radioativos de 250 km de comprimento

por 0,5 km de largura. Nessa região havia uma população residente de 70.000

pessoas. O principal mineral radioativo do depósito arenosos é a monazita e as

características sedimentológicas do mesmo indicam ser um placer marinho. Os

autores mencionam que além da monazita, ocorrem misturados os minerais

pesados ilmenita, rutilo, sillimanita e zircão (destes, apenas o último também é

rad ioativo).

É possível se notar a semelhança do depósito de praia indiano com o depósito

de praia de Guarapari. Além de serem, ambos, depósitos de praia e terem,

provavelmente, a mesma mineralogia, têm quase a mesma extensão em área e

as populações assentadas são da mesma ordem de grandeza. Até o teor do

elemento tório na monazita indiana e na brasileira é semelhante; da ordem de

10 % em massa. Como diferenças entre os dois locais, poderíamos citar,

apenas, a diferença alimentar entre as populações residentes.

.,
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Gopal-Ayengar et aI. (1977), investigaram as taxas de dose devidas à radiação

alfa, beta e gama oriundas do decaimento de U e Th, bem como de radônio,

uma vez que o gás radioativo se difunde pela areia monazítica e contamina o

ar. Nesses ambientes, os sistemas biológicos, incluindo os seres humanos, são

submetidos a exposições radioativas da seguinte maneira:

a) Dose externa causada por radiação gama e beta de U e Th naturais

contidos na monazita;

b) radiações gama e beta devido ao radônio e de seus produtos de

decaimento no ar; e

c) doses internas devidas à absorção e deposição desses materiais

radioativos no sistema biológico, incluindo a entrada de radionuclídeos no

corpo humano por ingestão e inalação.

Gopal-Ayengar et aI. (1977), comentam ainda que em seus estudos, cuja

primeira fase foi o levantamento ambiental da quantidade de radiação na região

do depósito de monazita (depois foram realizados experimentos em áreas não

monazíticas), foi possível determinar, que na região de Kerala, a taxa média de

exposição, decorrente exclusivamente de radiação gama, foi de 1300 mR/ano,

e que o total beta + gama, convertido para um valor em gama, teria sido de

1500 mR/ano. Para esse levantamento preliminar foram monitoradas 200

casas escolhidas randomicamente ao longo dos 55 km de cordão arenoso, e

acrescentados os valores medidos em praias (os autores não informam o

número de praias medidas). Nas praias utilizou-se contadores Geiger-Miller

(CGM). Já nas residências e pessoas, foi utilizado o Dosímetro

Termoluminescente (TLD).

Os autores realizaram um levantamento demográfico acompanhado da

indicação do comportamento e atividade dos moradores e selecionaram três

grupos para uma avaliação rádio-sanitária ocupacional:

a) indivíduos empregados fora da área radioativa;
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b) indivíduos com empregos em tempo integral dentro da área, e

c) pescadores.

o grupo ocupacional "a" incluiu crianças em idade escolar e outros indivíduos

que passavam grande parte do dia fora da área, mas sem incluir neles os

pescadores. O grupo ocupacional "b" incluiu crianças em idade pré-escolar e

homens e mulheres que passavam a maior parte do tempo em casa ou nas

proximidades. Os autores descrevem que essa divisão é importante, porque os

seres humanos têm grande mobilidade diurna e noturna, e o fato de residirem

em uma área de elevado BKG não necessariamente significa que eles estejam

expostos a altas taxas de dose. Em cada um dos 3 grupos, quando possível, foi

levantada a taxa de fertilidade.

Do total das 13.355 residências da região, cerca de 20 % foram monitoradas.

As pessoas também receberam dosímetros e o outro foi colocado em algum

lugar específico a 1 metro do chão, totalizando 12.716 medidores. Os

equipamentos utilizados foram Dosímetros Termoluminescentes (TLD) de

fluoreto de cálcio (CaF2). Foi recuperado um total de 10.887 em boas

condições de leitura.

Gopal-Ayengar et aI. (1977), analisaram os dados dosimétricos e demográficos

buscando as seguintes informações:

a) Separar as residências e populações em subgrupos de acordo com a

dose ambiente e com a dose pessoal recebida.

b) fndice de fertilidade.

c) Taxa de sexo entre os recém-nascidos em cada subgrupo.

d) Taxa de aborto e nascimento no total de gravidez.

e) Taxa de anomalias congênitas no total de nascidos vivos.

f) Taxas de mortalidade infantil em cada subgrupo. ,

'",
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Os autores consideraram como BKG natural normal uma taxa de exposição de

100mR/ano, uma vez que esta é a taxa de exposição das cidades de Bombaim

e Trivandrum, consideradas como tendo BKG radioativo natural normal. Assim,

seus resultados dos dados dosimétricos mostraram que quase 25 % das

residências monitoradas apresentaram nível de radiação 5 vezes maior que o

BKG normal natural. Notaram ainda que valores de BKG 10 e 20 vezes

maiores que o normal aumentaram na região mais ao sul do cordão arenoso e,

também, que a intensidade dos valores medidos na população foi semelhante

aos medidos nas moradias.

Gopal-Ayengar et aI. (1977), concluem seu trabalho mencionando que o grupo

ocupacional b (de tempo integral na região radioativa) teve doses idênticas às

doses medidas nas residências. Este grupo representava 90 % da população

avaliada. Um total de 2.020 de 8.513 indivíduos dosimetrados recebeu dose

maior do que 5 vezes o BKG normal (500 mR/ano). Desses, 551 pessoas

foram expostas a uma dose maior do que 1 R/ano, enquanto que 57 receberam

dose maior do que 2 R/ano. Nessa base, calcula-se que entre os 70.000

indivíduos estudados, 16.600 indivíduos receberam doses maiores do que 500

mR/ano. A dose média foi de 397 mR/ano (quase 4 vezes o valor considerado

como normal).

Sankaran et aI. (1986), estudaram a distribuição de U, Th e K inferida da

geologia regional indiana e concluíram que granitos, pegmatitos, carbonatitos,

conglomerados e carvão mineral parecem ser as fontes mais importantes da

maioria da radiação no meio ambiente. Também concluíram que, no máximo,

1% do subcontinente indiano apresenta valores de dose acima de 2000

I-tGy/ano e que o estado de Manipur, com uma média de 1208 I-tGy/ano é o

mais radioativo, seguido por Nagaland (1014 I-tGy/ano), Bihar (885 I-tGy/ano),

Kerala (844 I-tGy/ano), e os de menor valor são Maharashtra (302 I-tGy/ano) e

Lakshadweep Islands (100 I-tGy/ano). Neste trabalho é ainda mencionado que a

metodologia utilizada pelos autores, cálculo da dose a 1 metro de altura a partir
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da atividade de U, Th e K medido nas rochas, difere dos resultados obtidos por

outros autores que se utilizam de cintilômetros e TLDs devido a vários fatores

como, por exemplo, no seu método, valores de interferência como tamanho da

escala utilizada, grau de alteração das rochas (que pode ter promovido a

remoção dos radionuclídeos, etc.) não são subtraídos, ao passo que nas

medições in situ já estão descontados todos os efeitos de possíveis

interferências. Na realidade seu método é inadequado para medição de taxas

de dose ambiental, porque ao analisar as rochas quimicamente, não são

levados em conta os fatores de blindagem exercidos pela matriz do litotipo,

nem o fato de a rocha não estar sempre exposta, mas coberta por uma camada

de solo que exerce outro tipo de blindagem, além da segregação e

movimentação dos componentes químicos originais da rocha.

Raju & Singh (1995), mencionam um levantamento radiométrico realizado a

bordo de um jeep, também na região de Kerala. Os autores apresentam

valores máximos medidos de 476,9 llR/h (4,18 R/ano), que é o dobro do valor

máximo mencionado por Gopal-Ayengar et aI. (1977). Entretanto, os autores

citam várias outras medidas realizadas com TLD: Kulkarni et aI. (1974), que

teriam reportado um valor médio de 118 mR/ano na costa e 802 mR/ano na

localidade de Chavara baseando-se em análises de amostras de solo. Por

último, citam Sankaran et aI. (op. cit.), que segundo os autores teriam relatado

médias ponderadas variando de 195-234 mR/ano. Todos esses valores são

bem abaixo de suas medidas, mas os autores não comentam sobre essa

discrepância.

Um outro trabalho, Ishwar et aI. (1977), sobre efeitos genéticos de elevada

radiação ambiental, foi apresentado no Simpósio Internacional Sobre Áreas de

Elevada Radioatividade Natural, que foi realizado em Poços de Caldas em

junho de 1975. Os autores apresentam um resumo de seus estudos sobre

aumento da tireóide em pessoas da localidade de Chavara-Neondakara, da

região do cordão monazítico de Kerala. Como controle, foi feito o mesmo

.,
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levantamento na localidade de Purrakade-Punnapura, região de níveis normais

de radiação de BKG.

Ishwar et ai. (op. cit.) , relatam que observaram 12 casos de Síndrome de Down

na população da área radioativa (12.918 casos acompanhados), contra

nenhum caso na região de BKG normal (5.938 casos estudados). Também

relatam 23 casos de subnormalidade mental severa de origem genética, 3

casos de malformação Iímbica, contra, respectivamente, 4 e zero na área não

radioativa. Mediram ainda várias aberrações genéticas através de sangue

coletado dos pais daqueles indivíduos afetados pela síndrome de Down na

população da área de alto BKG, não presentes na população não sujeita a alta

radiação ambiental. A freqüência (1: 1076) da síndrome de Down naquela

região, segundo os autores, é a maior relatada na população geral do mundo.

Ishwar et aI. (op. cit.) concluem que há "considerável evidência epidemiológica

e evidência experimental mais recente" e "sugerem uma associação entre

irradiação de dose baixa de mães de idade avançada e desordens genéticas

nos recém-nascidos". Finalmente, os autores concluem afirmando que as

aberrações cromossômicas encontradas na região de Kerala são semelhantes

às que são observadas em pessoas de áreas de alta radioatividade no Brasil

(entretanto não mencionam as fontes para tal afirmação.) e que seus dados

sugerem que irradiação contínua a baixas doses causa dano à população

exposta.

A ordem de grandeza desses números apresentados pelo IRD podem ser

comparados com outros, como aqueles de Affonseca (op. cit.), que mostrou em

seu trabalho que, em Guarapari, as taxas de exposição poderiam atingir 400

~R/h num mesmo ponto onde Cullen (op. cit.) anteriormente medira 1163,8

~R/h, na década de 60. Os valores apresentados pelo estudo do IRD também

discordam daqueles apresentados por Mortazavi (2003), que mencionam que

"1

",~



51

taxas de dose oscilam entre 90 e 170 fJGy/h e 90 e 90000 fJGy/h,

respectivamente, nas ruas e nas praias de Guarapari.

Tabela 2.05. Valores medidos pelo IRD/CNEN em várias cidades brasileiras
com alta radioatividade ambiental.

Pontos verificados em Araxá
Local/superfície medida em TJGy/h

Entrada do Grande Hotel (asfalto) 161-240

Avenida Cassiano de Paula (asfalto) 111-225

Bairro Barreirinha (asfalto) 99-176

Avenida Imbiara (gramado) 143-170

Avenida Wilson Borges (asfalto) 50-170

Avenida Geraldo Portírio (asfalto) 89-161

Estacionamento da câmara municipal (concreto) 103-126

Estrada para Uberaba (solo) 100-110

Bairro Bela Vista (asfalto) 80-100

2 - Comparação com outras cidades
Local medida em TJGy/h

Araxá (MG) 50-240

Guarapari (ES) 100-300

Poços de Caldas (MG) 93-245

Caldas (MG) 95-220

Recreio dos Bandeirantes (RJ) 60-185

Águas da Prata (SP) 80-164

Andradas (MG) 67-156

Fonte: CNEN (2002)

Um estudo recente, realizado pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, da

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 2002), mostra que em Araxá,

valores de dose gama variam entre 50 e 240 fJGy/h, enquanto que em

Guarapari, na área construída da cidade, os valores observados chegam a 300

fJGy/h (= 0,3 IJG/h) (Tabela 2.05). Nesse trabalho a CNEN compara valores de

vários pontos da cidade de Araxá, mas também compara os valores máximos e
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mínimos observados em outras cidades e localidades dos estados de Minas

Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

..............•••.
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Figura 2.02. Principais províncias radioativas do mundo (valores médios em
IJSv/h). Os valores em parêntesis são os máximos registrados. Fonte:
Moratazavi (2003).

Mortazavi (op_ cit.), também menciona que Guarapari, juntamente com Kerala

na índia, têm juntas as maiores taxas de exposição do planeta, só sendo

menores do que em Ramsar, no Iran (Figura 2.02). Também comenta que

experimentos com Drosophila nebulosa, realizados com moscas de Guarapari

e de outros locais próximos onde a incidência de radiação é considerada

normal, resultou em aberrações genéticas, que segundo o autor, induziram à

radio-resistência. Conclui seu trabalho alegando que alterações desse tipo

podem também ter ocorrido em seres humanos, mas afirma que um estudo

mais detalhado é necessário.

Segundo Kellerer (2002), a pesquisa sobre níveis de radiação precisa ser

entendida hoje como algo que se desenvolveu historicamente em um ambiente

que no início pregava apenas seus benefícios, mas que evoluiu para "um efeito

benéfico geral de apreensão e medo". Hoje as estimativas numéricas de risco,

que são baseadas em vastos estudos epidemiológicos, são apoiadas pelas

observações sobre os sobreviventes da bomba-A, que funcionam como um
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suporte, como uma fonte primária de informação. Desde que as evidências

epidemiológicas são obtidas de radioexposições relativamente altas, as

extrapolações são necessárias para as doses muito mais baixas, as quais são

extremamente relevantes para a proteção radiológica. Ainda segundo kellerer

(2002), As tentativas de evolução de procedimentos de extrapolação atual está

baseada em uma modelagem mecanicista e alguns dos tópicos em aberto

estão sendo revistos.

Segundo o trabalho de Grahan (1981), a mortalidade por câncer, devida à

exposição a baixos níveis de radiação apresenta um excesso real, quando

comparada com os valores esperados obtidos pela extrapolação linear dos

dados relativos a altas doses.

Grahan (op. cit.) comenta ainda que seus dados mostram valores maiores do

que o esperado, enquanto muitos outros autores defendem uma idéia na

direção oposta, ou seja, que a Hipótese Linear super-estima a taxa de

mortalidade. Grahan (op. cit.) se baseou no trabalho de Mancuso et aI. (1977),

que dividiu a população australiana em dois grupos: quotidianamente expostos

e não-expostos à radiação. Do grupo não-exposto, Mancuso et aI. (op. cit.)

estimaram a taxa de mortalidade por causas que não seriam a exposição à

radiação, e depois compararam esse dado, com a taxa entre os expostos,

subtraindo o valor obtido entre os não-expostos, que usaram como valor de

BKG. Concluíram não haver diferença significativa entre os dois grupos e o

valor obtido do grupo dos não-expostos foi adotado como referência

mundialmente aceita. Grahan (op. cit.), por sua vez, separou a mesma

população nos dois grupos, mas entre os expostos fez outra divisão: aqueles

que residem na Austrália ocidental e aqueles que residem nos outros estados.

O autor procedeu assim, porque na Austrália ocidental a população é, em

média, mais jovem do que em outras áreas do país. O resultado foi um

aumento de 150 casos de morte, já considerados os erros estatísticos, para

uma população de 1.169.800 ( Austrália Ocidental) e onde ocorreu um total de

7972 mortes e 1616 casos de câncer.

"
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Tabela 2.06. Mortes por radiocâncer. Esperadas e observadas·.

Table 1. Sobreviventes da bomba atômica: Morte por câncer, esperadas e observadas.

Dose Dose Número Mortes Background Mortes em desvio

(Sv) (rem) de casos observadas esperado excesso padrão

(1 ) (2) (1) - (2) ((1) + 2))11~

O O 36,459 3013 3055 -42 78

0.005 - 0.1 0.5 - 10 32,849 2795 2710 85 74

0.1 -0.2 10 - 20 5,467 504 486 18 31

0.2 - 0.5 20 - 50 6,308 632 555 77 34

0.5 -1.0 50 - 100 3,202 336 263 73 24

1.0 - 2.0 100-200 1,608 215 131 84 19

> 2.0 > 200 679 83 44 39 11

Total: 86,572 7,578 7,244 334 271

Fonte: Cuttler (2001).

Léonard et ai. (1979), estudaram a radioatividade natural e suas possíveis

conseqüências em mamíferos. Os autores mencionam que existem regiões em

todo o mundo, onde os valores de radiação natural excedem substancialmente

a faixa usual (BKG esperado). Dentre algumas regiões, citam, por exemplo,

taxas de dose de 0,2 mrad/h na Suíça, 0,25 mrad/h no Colorado-EUA, 3 mrad/h

no Brasil, e Nova Inglaterra, 1 a 5 mrad/h na índia e 9,13 mrad/h na Rússia.

Comentam ainda que é quase impossível se determinar exatamente as taxas

de-dose de radiação recebidas por pessoas e animais que vivem nessas

regiões e encontrar populações de controle autocomparáveis. Assim estudaram

aberrações genéticas em coelhos que receberam doses controladas em

laboratório, o que segundo os autores pode ser correlacionável para seres

humanos. Suas conclusões apontam, levando-se em conta os conhecimentos

atuais, os dados humanos de Hiroshima e Nagasaki e algumas considerações

teóricas, que eles duvidam seriamente que haja qualquer aumento significativo

no número de aberrações que poderiam ser detectadas em pessoas que vivem

em áreas de alta radioatividade natural sujeitas a taxas-de-dose tão baixas

quanto 3 radiano (- 0,34 mrad/h).
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Cuttler (2001) apresenta um resumo sobre os valores aceitos atualmente para

o modelo de resposta de dose linear para câncer induzido por exposição a

baixas doses de radiação, que geraria um excesso de 0,78 x 10-6 fatalidades

por mrem de exposição de corpo inteiro (Tabela 2.06). Ou seja, menos que 1

caso por milhão de pessoas por mrem (= 0,01 mSv). Embora o autor não diga

qual seria o valor real, assegura que é menor do que o aceito. Suas conclusões

apontam, segundo suas próprias palavras, que "as políticas e mitos criados

meio século atrás pelo ICRP teriam convencido muitas pessoas de que a

radiação causa danos em qualquer valor".

2.4. Evolução da mentalidade científica sobre a radioproteção

Em recente trabalho, Clarke (op.cit.) demonstra que o pensamento dominante

entre os membros do ICRP tem mudado drasticamente ao longo das décadas,

e que, desde a descoberta da radioatividade, o entendimento científico mundial

também mudou bastante.

Em seu trabalho, Clarke (op. cit.) comenta que já um ano após a descoberta

dos raios-X por Roentgen, Grubbé descreveu uma dermatitte das mãos

causadas por raios-X. No mesmo ano, em 12 de dezembro de 1896, a revista

americana Western Electrician continha um artigo de Wolfram Fuchs dando o

primeiro aviso de proteção radiológica, que era o seguinte:

- "Exponha-se (aos raios-X) no tempo mais curto possível.

- Não se aproxime a menos de 30 cm do tubo de raios-X.

- Cubra a pele com vaselina e deixe uma camada extra na área mais

exposta."

O autor comenta ainda que, com a identificação do fenômeno da radiação por

Becquerel (também em 1896) e com a separação do rádio pelo casal Curie, em

1898, rapidamente o uso de substâncias radioativas e de raios-X para terapias
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foi adotado. Nos 10 anos seguintes, foram publicados muitos trabalhos sobre

danos ao tecido humano.

Clarke (op. cif) comenta ainda que, em 1913, o Deutsche Roentgen

Gesellschaft baixou normas de proteção radiológica e, em 1915, a British

Roentgen Society reconheceu os perigos dos raios-X em uma nota de aviso.

Nos anos seguintes, vários países tentaram em vão estabelecer um conjunto

de normas e padrões de segurança radiológica, mas apenas em 1925, após a

criação do International Congress of Radiology, os primeiros padrões de

conduta e segurança radiológica foi estabelecido. Em 1928, esse congresso

criou o "International X-Ray and Radium Protection Committee" que, em 1950,

se tornou a atual International Comission on Radiological Protection (ICRP).

As primeiras recomendações da ICRP estavam relacionadas à determinação

dos limites mínimos de dose (valores determinísticos). Um sistema de medição,

ou dosimétrico, só foi estabelecido em 1934 e suas recomendações eram que

se deveria buscar limites mínimos de segurança: "sob condições de trabalho

satisfatórias, uma pessoa gozando de saúde normal pode tolerar uma

exposição a raios-X de 0,2 R por dia" (ICRP, 1934). Esse valor diário era

quase 2 vezes maior do que o valor anual atualmente aceito. Em 1950, foi

afirmado que "2 R por semana parece estar muito perto do limite mínimo para a

geração de efeitos adversos" (ICRP, 1951). Esse valor conduziu a um limite

semanal de 0,3 R para radiações de baixo valor de LET. Sobre nêutrons e

partículas alfa, era aceito que "anemia e problemas ósseos parecem ter um

limite mínimo de ocorrência a partir de 1 IJCi de 226Ra". Nessas recomendações

de 1950, a Comissão forneceu uma lista de efeitos à saúde que deveriam ser

mantidos sob controle: danos superficiais, efeitos gerais no corpo,

particularmente, no sangue e no tecido hematopoiético, como, por exemplo,

produção de anemia e leucemia, a indução de tumores malignos, outros efeitos

deletérios, incluindo catarata entre outros menos comuns e danos genéticos.
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Durante os 60 anos seguintes à descoberta da radiação ionizante, a posição

ética foi a de se evitar efeitos determinísticos das exposições à radiação. O

princípio da proteção radiológica era o de se manter as doses individuais

abaixo do limite mínimo de certeza de dano. As baixas doses de radiação eram

consideradas benéficas, principalmente, porque o uso era para propósitos

médicos, e o consumo de produtos radioativos era abundante.

Na segunda metade dos anos 50, novas informações biológicas começaram a

surgir e provocaram uma mudança na doutrina dominante. Houve evidência

epidemiológica de excesso de cânceres entre os radiologistas norte

americanos e as primeiras indicações de leucemia entre os sobreviventes de

Hiroshima e Nagasaki. Antes havia, apenas, os efeitos determinísticos, onde se

define que a gravidade do efeito cresce com o tamanho da dose, e que acima

de uma dose limite o efeito certamente aparecerá. Naquele momento havia,

também, o efeito estocástico, onde a probabilidade do efeito, não a gravidade,

é proporcional ao tamanho da dose.

O limite mínimo foi então abandonado. O problema tornou-se o de se limitar a

probabilidade de dano. Desenvolveu-se uma busca sobre qual seria a

probabilidade de dano e a decisão de qual nível de risco implícito é aceitável,

ou, mais importante ainda, qual nível é inaceitável. O resultado foi que se

passou a dizer que, desde que nenhum nível de radiação maior que o BKG

natural pode ser considerado absolutamente seguro, o problema seria o de se

escolher um valor prático que, à luz dos conhecimentos de então, gerasse um

risco insignificante. As conclusões da ICRP (1955) foram que "em vista da

evidência incompleta sobre quais são os valores de risco e baseados no

conhecimento de que alguns efeitos são irreversíveis e acumulativos, é

fortemente recomendado que deva ser feito todo o esforço para que seja

reduzida a exposição a qualquer tipo de radiação ionizante aos menores

valores possíveis."
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Essas recomendações de 1955 geraram grande discussão no meio científico

sobre como se poderia lidar com a idéia de riscos aceitáveis. Posteriormente,

as palavras "aos menores possíveis" foram substituídas por "tão baixos quanto

praticável" (ICRP, 1959) e depois por "tão baixos quanto se conseguir" (ICRP,

1966). O objetivo no uso desses termos era incluir considerações sócio

econômicas. Os valores éticos não foram excluídos na mentalidade da

Comissão, mais estariam incluídos pelo uso do termo "social". Na publicação

de número 22, o termo foi transformado em "razoavelmente possível" (ICRP,

1973).

Em 1977, a Agência Internacional de Energia Atômica, por intermédio de sua

Comissão, mais uma vez propôs mudanças e definiu um novo sistema de

limitação de dose, além de introduzir os três princípios de radioproteção:

"Não será adotada nenhuma prática, a não ser que sua introdução produza um

efeito benéfico amplo;

todas as exposições deverão ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente

possível, levando-se em conta os fatores econômico-sociais; e

as doses para indivíduos não deverão exceder os limites recomendados pela

Comissão para as circunstâncias apropriadas."

Esses princípios ficaram conhecidos como justificativa para a prática,

otimização da proteção ou ALARA (as /ow as resonab/y achievab/e) e limites

para o indivíduo. A idéia clássica da análise de custo-benefício passou a ser

baseada na formulação de quanto será o custo e quantas vidas serão salvas,

sempre pensando na proteção da sociedade e não do indivíduo.

Na publicação 26 (ICRP, 1977), a ICRP estabeleceu que os limites de dose

seriam secundários em relação ao custo-benefício e ao uso de dose coletiva. A

aceitação de um risco total da ordem de 1Q-2/Sv implicava uma limitação de 1

mSV/ano para indivíduos do público. Para alguns grupos foi estabelecido que o
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valor máximo de 5 mSv/ano garantiria o grau de segurança e a Comissão

recomendou que o valor fosse adotado pelos países membros.

Em 1990, essa comissão publicou uma série de recomendações que revisavam

as recomendações anteriores, baseando-se em novos argumentos que

sugeriam maiores valores de probabilidade de efeitos estocásticos da radiação.

Houve uma tentativa de se distinguir entre práticas que adicionavam doses e

intervenções que diminuíam doses em situações reais existentes. No final, foi

gerada apenas uma confusão devido à formalidade do uso da análise

diferencial de custo-benefício e à interpretação rígida sobre dose coletiva

(ICRP, 1989).

Finalmente, a situação atual pode ser resumida pelas recomendações

seguintes (ICRP, 1991):

"Nenhuma prática que envolva exposições à radiação deverá ser adotada, a

não ser que produza benefícios suficientes, aos indivíduos expostos ou à

sociedade, que superem o detrimento que a radiação causa;

Em relação a qualquer tipo específico desta prática, a intensidade da dose

individual, o número de pessoas expostas e a probabilidade de surgimento de

exposições onde não se espera que ocorram, deverão ser mantidos tão baixos

quanto for possível, levando-se em conta os fatores econômicos e sociais;

Esse procedimento deverá ser restringido por limites de doses individuais, ou

pelo risco aos indivíduos, no caso de exposições potenciais, objetivando a

limitar as prováveis desigualdades resultantes de julgamentos econômicos e

sociais; e

a exposlçao de indivíduos, resultante da combinação de todas as práticas

relevantes, deveria ser restrita a limites de dose, ou a algum tipo de controle de

risco, no caso de exposições potenciais. Isso ajudaria a garantir que nenhum

indivíduo fosse exposto a riscos de radiação que fossem julgados inaceitavéis

para essas práticas em circunstâncias normais."

'.'*
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As próximas recomendações estão previstas para 2005. Até lá, muito material

novo será adicionado ao acervo sobre exposição ocupacional e à radiação

ionizante, que servirá de referência para a adoção de medidas protetoras para

os indivíduos do público e também para o meio ambiente. Entretanto, alguns

pesquisadoresapontam o novo rumo das discussões já atualmente em debate:

a radioproteção do meio ambiente puro e simples (Mundigl, 2002), que se

contrapõe ao conceito atual de radioproteção, que designa a proteção humana

e se ocupa, exclusivamente, disso.
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Capítulo 3

Materiais e método

A radiação gama da PAP e de outras praias da região de Guarapari foi medida

com cintilômetro e as características mineralógicas das areias de praia foram

analisadas para avaliar o risco dessa área de elevada radiação natural.

Adicionalmente, determinou-se a composição química e a idade da monazita

da PAP através da microssonda analítica.

Para comparar a areia monazítica da PAP com areias de outros locais, foram

realizados uma série de ensaios: perfis gama-radiométricos, granulometria dos

minerais pesados (quartzo, feldspatos e micas são eliminados), separação

mineral eletromagnética, MEV-EDS (Microscopia eletrônica de varredura com

determinação espectrométrica acoplada).

3.1 Radiometria e calibração do equipamento

o cintilômetro SPP-3 utilizado, é um aparelho muito robusto e confiável. Tem

grande linearidade na resposta. Entretanto, suas medidas são feitas em CPS.

CPS não é uma grandeza física, mas apenas uma taxa de contagem por

segundo. Isso significa que dois aparelhos podem registrar diferentes

contagens para uma mesma amostra. Assim, medidas em CPS não são

correlacionáveis entre si. Para se conhecer valores comparáveis, é necessário

se calibrar o equipamento. Isso se faz a partir de fontes com atividades

conhecidas.

Nesta pesquisa, como o que se deseja é medir a taxa de contagem na

superfície da areia, e como as medidas radiométricas, por questões
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radiológicas, são padronizadamente feitas a 1 metro de altura, houve a

necessidade de ser feita a calibração a partir de outro equipamento

previamente calibrado. Utilizou-se um monitor de taxa de exposição (faz

medidas em Roentgen/h). O procedimento adotado foi o de se tomarem vários

frascos contendo areias. Os frascos eram de tamanho variado, composição da

mistura e taxas de contagens diferentes.

Em seguida, os frascos contendo as areias monazíticas foram medidos

simultaneamente com o cintilômetro e com um monitor de taxa de exposição.

Foram mantidas: a distância da fonte, o tempo de contagem e a geometria dos

detectores, porém, a geometria das fontes mudou, pois para se alcançarem as

taxas de contagens medidas na praia, foram necessários recipientes de

volumes variados. Os dois sets de medidas foram plotados num gráfico (x,y)

(Figuras 3.01 e 3.02), e uma reta de calibração pôde ser obtida e, finalmente,

os valores de CPS foram convertidos para Roentgen/h. Ao contrário da taxa

de-contagem, a taxa-de-exposição é comparável, independentemente, do

equipamento e do local, respeitando-se o erro de leitura do equipamento, sua

precisão, sua exatidão e sua reprodutibilidade.
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Figura 3.01. Curva de calibração do cintilômetro modelo SPP-3, Nº 004.
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Figura 3.02. Curva de calibração do cintilômetro modelo SPP-3, Nº 005.

A escolha do local mais radioativo da região de Guarapari foi feita com um

cintilômetro SPP-3, cujo detector é de Nal (iodeto de sódio). O aparelho tem

discriminador de energias e permite cortar a radiação cósmica « 100 keV) de

suas leituras (Figura 3.03). Esse procedimento permite comparar uma

localidade com outra, pois ao se cortar a radiação cómica, os valores medidos

passam a ser, exclusivamente, oriundos do local, tornando os valores de BKG

mais baixos e sem influência cósmica.

O gráfico (Figura 3.03) mostra os valores de energia gama selecionados e a

leitura em CPS quando se cortam sucessivamente as leituras das energias

mais baixas. Os valores de CPS representam o somatório da taxa de

contagem das energias acima daquela indicada. No gráfico é possível notar

que a energia cósmica (entre 50 e 100 keV) participa com 1500 das 12500

CPS medidas na PAP, ou seja, 12 % da taxa total de contagem. Como as

meias-vidas do U e Th são muito longas, os valores de CPS numa amostra de

monazita mantém suas proporções constantes no tempo.

"
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CPS total para cada Energia

Figura 3.03. Gráfico CPS x energia gama em amostra da PAPo

3.2 Monitoramento da radiação gama ambiental

Uma varredura cintilométrica foi feita ao longo da costa do Espírito Santo,

desde Marataízes até Fundão, com medições nas praias, e também nas rochas

e o no solo, em locais próximos às praias. O local com os maiores níveis de

taxa de contagem foi a PAPo Valores medidos lá chegaram a 15000 CPS

contra valores de apenas 50CPS medidos na praia Pau Grande, próximo a Iriri

e Piúma. Detalhes das capanhas de campo serão apresentados a seguir.

Ao se fazer um mapa radiométrico detalhado da PAP, onde se determinam

regiões de mesma intensidade radioativa, através de isolinhas de radiação,

pode-se, simultaneamente, determinar a posição das manchas pretas (black

spots) , suas dimensões no terreno e as regiões de intensidades altas de

radiação (hot spots). Monitoramentos repedidos ao longo do tempo, permitem

comparação com os sets de medidas anteriores e ajudam a determinar o

aspecto geral da distribuição radioativa ao longo da faixa de areia. Isso permite

a observação da migração dos hot spots, a alteração de sua área e a variação

dos níveis de radiação num mesmo local ou micro-região.

'.~
i
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Campanhas de monitoramento, realizadas a intervalos regulares durante um

longo período de tempo, ajudam na observação das alterações ocorridas nesse

intervalo de tempo, ou seja, permitem reconhecer se há variações sazonais

cuja recorrência periódica gera variações no aspecto das manchas radioativas

e nos valores radiométricos observados.

Havendo variações sazonais, pode-se determinar os valores máximos e

mínimos e o período de ocorrência e de recorrência. De posse desses valores,

pode-se estimar a taxa de dose a que está sujeita uma pessoa que freqüente a

PAPo Uma comparação de valores pontualmente medidos leva a um erro muito

grande, mas uma avaliação sazonal serve de referência para comparação com

outros lugares e com os valores nacional e internacionalmente recomendados.

Além disso, permite verificar se os níveis estão estacionários, aumentando ou

diminuindo com o passar dos anos.

3.2.1 Levantamento de perfis radiométricos

Uma vez que o local mais radioativo, a PAP, foi identificado, realizou-se o

levantamento topográfico (teodolito) para produção da planta de situação e

orientação da posição da praia em relação às coordenadas geográficas, bem

como para definir sua forma detalhadamente (Figura 3.04).

o levantamento topográfico foi transformado em uma planilha do programa

Excel e, com o uso do programa SURFER, foi gerada a planta baixa do local.

Entretanto, como a praia tem 612 metros, de comprimento e apenas 20 metros

de largura em média, a Figura 3.04, que mostra a faixa de areia com os perfis

de medição, tem exagero no eixo "N-S", caso contrário não seria possível a

visualização da faixa de areia com os perfis.
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Depois da planta de situação, foram determinados os pontos de perfis de

medição, que seguiram os valores levantados topograficamente. Os perfis de

medição foram definidos geralmente de 10 em 10 metros ao longo da faixa de

areia, na direção E-W, a partir do ponto zero, que é o início da praia, próximo

ao Siribeira Club, localizado no lado oriental da praia. As medidas foram

sempre tomadas de 1 em 1 metro, do muro do calçadão para a água,

seguindo-se sempre a direção N-S.

A linha secante, que une o início ao final do arco correspondente à faixa de

areia, tem direção geral NE-SW e a diferença do valor Y, distância medida na

direção N-S entre os pontos inicial e final do arco, é de 150 metros e 450

metros na direção E-W. Por isso, um mapa de isolinhas de radiação,

interpolaria valores (não medidos) dentro da água e na calçada, com os valores

medidos na faixa de areia. Por essa razão, o mapa que mostra as isolinhas de

radiação é um retângulo alongado na direção E-W. Como a faixa de areia é

muito pequena em relação ao comprimento da praia, essa deformação acarreta

muito pouco erro na condição real da praia.

250

450
o

O metros
Figura 3.04. Levantamento topográfico. Vista em planta da PAPo

O procedimento adotado foi, a partir do ponto zero, se tomar a medida da

radiação em CPS a cada metro na direção N-S até a linha d'água. Em seguida,
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10 metros depois, novo set de medidas a cada metro até a linha d'água, até o

final da praia. Aqui também se notou que a distância entre a calçada e a linha

d'água não é constante. Pela ação dos ventos e ondas, formam-se

reentrâncias que mudam a posição das pequenas barras e cúspides que se

formam próximo da linha d'água, acarretando em distâncias N-S que variam

bastante num mesmo perfil repetido ao longo do tempo.

VISta em planta (2-D) e espacial (3-D) das isolinhas de radiação gama. Eixo Y exagerado.

N

metros

15000

cps

10000

7500

5000

2500

1000

500

300

100

o

CPS

Figura 3.05. Exemplos de mapas 2-D e 3-D de isolinhas de contagens da
radiação gama na PAPo

Por último, essas medidas foram processadas no programa SURFER e mapas

de isolinhas de radiação 2-D e 3-D foram obtidos (Figura 3.05). Esses mapas

mostram claramente a posição das manchas pretas, as quais são, quase

sempre, coincidentes com os valores mais altos de contagens. Também
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mostram se as manchas radioativas estão localizadas numa determinada

região da praia, e se têm mudança de posição dentro dessa área.

3.2.2 Campanhas de monitoramento

Foram elaborados e executados dois sets de medições das taxas de radiação

na PAPo O primeiro grupo foi executado em abril, junho, julho, setembro e

novembro de 1996, e janeiro, fevereiro e abril de 1997. O segundo set foi

realizado em janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro de 2001 e

janeiro de 2002.

Nessas campanhas, foram observadas várias dificuldades operacionais como,

p.ex., a quantidade de medidas realizadas (veja o item 3.2.1). Somente na

campanha de janeiro de 2002 foram medidos 742 pontos nos perfis de

monitoramento ao longo da praia. Outro problema detectado foi a influência das

ondas e da maré. Quando a maré sobe, a faixa de areia é reduzida a menos de

50 % da largura que apresenta quando a maré está baixa. Isso reflete no total

de pontos medidos por perfil a cada nova campanha. As ondas, que batem

forte na maré cheia, atrapalham a medição e a anotação dos resultados.

Visando a uma uniformidade dos dados, o segundo set de monitoramento foi

planejado após consulta a tábuas de marés locais.

Algumas campanhas têm mais pontos medidos do que outras devido às marés

de sizígia. Isso ocorre, por causa da maré alta ou baixa, que significa faixa de

areia mais estreita ou mais larga, e, conseqüentemente, número de pontos, por

perfil, menor ou maior. Entretanto, Como as manchas pretas são estacionárias

numa determinada região da faixa de areia, os valores das contagens fora

delas é muito pequeno (entre 60 e 150 CPS), quando comparado com as

contagens dos perfis que cortam as manchas (entre 1000 e 15000 CPS). Se os
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valores não medidos não são das áreas dos hot spots, isso significa pouca

interferência na soma final dos valores de CPS. Por exemplo, a campanha de

março de 2001 teve 923 pontos medidos e uma soma total de 969.239 CPS,

enquanto que em janeiro do mesmo ano, foram medidos apenas 696 pontos,

mas a soma total foi de 1.316.075 CPS.

Fotografia 3.01: Detalhe de uma campanha noturna na PAPo

Para evitar inconvenientes, algumas campanhas foram realizadas à noite

(Fotografia 3.01). O ideal é que as campanhas sejam feitas no meio da

semana, o mais cedo possível, ou no meio da noite, antes da chegada de

banhistas à praia. Entretanto, a definição, desse ou daquele melhor momento,

deve ser obtida a partir da tábua de maré, e, preferencialmente, deve-se

escolher realizar a campanha durante as marés baixas de sizígia, quando a

faixa de areia terá largura máxima.

ti

f,
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3.3 Mineralogia e granulometria

A descrição e determinacão mineralógica das areias monazíticas são

necessárias para permitir a comparação com areias de outras procedências. O

tamanho do grão (classe granulométrica) pode influenciar na radiação externa.

Sabe-se que a própria estrutura física do grão absorve parte da radiação por

ele emitida, pois todo corpo radioativo aborve parte da radiação que produz

(Bitelli, 1982).

O estudo sedimentológico permite se entender a origem do grão e ajuda na

determinação da rocha-fonte do mesmo. Assim foram realizados ensaios em

laboratório que permitem determinar o trabalhamento sofrido pelo grão e a

associação com suas possíveis fontes. Com o objetivo de se comparar as

areias dessas praias, foi feita, apenas, a caracterização granulométrica e a

descrição mineralógica dos minerais pesados do sedimento.

O ensaio granulométrico segue uma rotina comumente empregada em ensaios

sedimentológicos. Primeiramente o sedimento é lavado com água destilada.

Em seguida é seco em estufa a 105°C durante 2 horas. Depois disso o

material é peneirado em conjunto contendo as peneiras 1; 0,5; 0,250; 0,177;

125 e 0,062 mm (respectivamente, O; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 e 4,0 unidades na

escala <1» e as frações são pesadas em balança analítica. A classe

granulométrica mais representativa do sedimento, ou seja, aquela em maior

participação percentual no total da amostra (Figura 4.04), é então selecionada

e passada em bromofórmio (CHBr3), que é um líquido denso que separa os

minerais leves (quartzo e feldspatos) da fração pesada (vários minerais, e entre

eles a monazita e o zircão). Isto feito, a fração de minerais densos é

novamente pesada. Foram realizadas 25 curvas granulométricas de 25

amostras de diferentes localidades e a respectiva fração mais representativa de

cada uma foi submetida ao bromofórmio (anexo, Cd-ROM, Dissertação Jorge

Costa de Moura/sedimentologial 01ANALlSE GRANULOMETRICA).

.
'.
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A seguir a magnetita é extraída com imã comum. O restante da fração é

passada no separador magnético (Frantz), o qual separa grupos de minerais

por suscetibilidade magnética (diferentes amperagens são aplicadas).

Posteriormente, cada fração mineralógica é pesada mais uma vez e, a seguir, a

identificação de cada conjunto de minerais é feita em lupa binocular a partir dos

grupos isolados pelo separador magnético (Figura 4.05 e 4.06).

Aqueles minerais que não podem ser reconhecidos são separados e vão ser

analisados por difratometria de raios-X. Nesse método, alguns grãos do mesmo

mineral desconhecido são separados e moídos em grau de porcelana. O pó

resultante é disperso em pequena quantidade de bálsamo do Canadá e é feita

uma lâmina que será levada ao difratômetro. O resultado é interpretado através

de uma série de picos de padrões pré-determinados, e o mineral é identificado.

Havendo ainda grãos em quantidade insuficiente para se fazer o pó, um

pequeno e único grão pode ser separado para uma análise por MEV-EDS

(microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia por dispersão de

energia de raios X), que gera uma imagem do grão (Figura 4.08 e 4.09) e

também permite determinar a sua composição química, e a partir desta, a

fórmula do mineral pode ser obtida (Figura 3.06).

CI'S

o 2 4 6 S
Energy Q<eV)

Figura 3.06. Espectro de energias de monazita da PAP obtido pelo MEV-EDS.
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Enquanto que o MEV-EDS analisa o grão inteiro, a microssonda analisa um

diminuto ponto do grão, contra o qual um feixe de raios-X é direcionado. A

capacidade de resolução da microssonda é maior do que o MEV-EDS e seu

limite de detecção é maior. Desta maneira foi obtida a composição química de

monazita da PAPo Foram analisados 150 grãos de monazita de uma amostra

coletada na PAP, separados em três grupos de 50 cada (anexo, CD-ROM,

Dissertação Jorge Costa de Moura/datação/demoura1.xls (idem demoura2.xls

e demoura3.xls).

3.4 Datação radiométrica das monazitas da PAP

Exclusivamente para as monazitas da PAP foi realizada a datação radiométrica

segundo a metodologia desenvolvida por Montei et ai. (1994). Ela é baseada

no decaimento radioativo de certas espécies químicas presentes no material a

ser datado. Para calcular a idade absoluta da monazita, o método empregado

utiliza as quantidades de urânio, tório e chumbo presentes no mineral, que são

determinados pela microssonda. Foram análisados 50 grãos de 3 amostras

coletadas na PAPo

3.5 Análise de Risco

o objetivo-fim da dissertação é a Análise de Risco. Muitas são as técnicas de

análise de risco utilizadas. Em seu trabalho, Loureiro (2000) apresenta 19

técnicas que são: Análise Histórica de Acidentes (AHA), Técnica de Incidentes

Críticos (TIC), Análise de Árvore de Causas (AAC), Inspeção de Segurança

(IS), What-If/Checklist (WI-C), Análise de Sistemas/ Análise de Sub-Sistemas

(AS/ASS), Análise Preliminar de Riscos (APR), Análise Preliminar de Perigo

Ambiental (APPA), Série de Riscos (SR), Análise de Modo de Falhas e



73

Efeitos/Análise de Modo de Falhas, Efeitos e Criticidade (AMFE/FMECA),

Estudos de Perigos e Operabilidade (HAZOP), Análise de Falhas de Causa

Comum (AFCC), Técnica de Previsão da Taxa de Erros Humanos (TPTEH),

Análise de Segurança Operacional (ASO), Análise de Árvore de Falhas (AAF),

Análise Markoviana (AM), Análise de Árvore de Eventos (AAE), Análise Custo

Benefício (ACB) e Árvore de Decisão (AO).

Para esta dissertação foi escolhida a técnica APPA como fato avaliador. Essa

escolha se baseou no fato de tratar-se de fenômeno natural, cuja interferência

humana na geração da condição de risco é, a princípio grande, haja vista que o

fenômeno é explorado pela indústria do turismo local. Segundo Loureiro (op.

cit.), Risco Ambiental é qualquer atividade/operação que possa gerar/lançar/

emitir/dispor poluentes ou liberar energia no meio ambiente, e da qual resultem

prejuízos a este meio ou à saúde humana.

3.5.1 Análise Preliminar de Perigo Ambiental (APPA)

A Analise Preliminar de Perigos (APPA), objetiva a identificação de elementos

e situações perigosas deduzidos a partir da determinação prévia de eventos

indesejáveis, avaliando suas possíveis causas e conseqüências.

Trata-se de uma técnica qualitativa cujo objetivo consiste na identificação dos

cenários de acidentes possíveis em uma dada situação, classificando-os de

acordo com categorias pré-estabelecidas de freqüência de ocorrência e de

severidade das conseqüências, possibilitando uma avaliação qualitativa de

riscos.

Essa análise permite a classificação das probabilidades de ocorrência e

severidade de conseqüências dos cenários acidentais. O cruzamento das

categorias de probabilidade e severidade em uma Matriz de Riscos, auxilia na

,
j
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identificação de áreas críticas e priorização das ações a serem tomadas, sendo

portanto uma ferramenta útil na Gestão de Segurança e Meio Ambiente.

Segundo Kunreuther (2002), esta técnica foi desenvolvida e utilizada por

militares americanos em seus programas de sistemas de seguranga do U.S.

Departament of Defense e tem sido adotada exaustivamente em indústrias

químicas, com procedimentos semelhantes.

A APPA é uma técnica de análise de riscos que se fundamenta, exatamente,

na análise de possibilidades de ocorrência de acidentes, onde se entende que

perigo é uma condição de risco sem adoção de medidas eficazes de controle,

mas apenas a sua qualificação, de modo que, quanto maior for o número de

medidas de controle adotadas para minimizar, neutralizar ou eliminar um

determinado risco, menor será o perigo. Esta técnica é aplicável em qualquer

área do conhecimento, inclusive na área ambiental. A diferença para outras

técnicas é que nelas se estuda um emprendimento onde ocorreu um sinistro,

enquanto que no caso desta pesquisa, será estudado um fenômeno natural,

suas causas e conseqüências, pois existem outras áreas semelhantes no

mundo, onde levantamentos, inclusive epidemiológicos, já foram realizados.
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Capítulo 4

Resultados e discussão

4.1 Radiometria

A primeira campanha exploratória na região de Guarapari foi realizada em

1996. As taxas de contagem ao longo da costa variaram desde valores como

30 CPS, na praia de Anchieta, até os valores elevados medidos na areia da

PAP, onde, nos afloramentos rochosos à direita e à esquerda da faixa de areia,

nos gnaisses e charnockitos as contagens variaram entre 40 e 60, nos granitos

e diques félsicos em torno de 70 a 80 e nos pegmatitos de 100 a 120 CPS.

As campanhas permitiram a geração dos mapas de isolinhas e o

acompanhamento da migração das manchas de areia na PAP, além de mostrar

a diferença nas áreas dos hot spots. Um importante resultado, entretanto, é o

que mostra a diferença entre os valores máximos e mínimos na PAPo Os

valores de BKG medidos são da ordem de 60 CPS. Já os máximos observados

foram da ordem de 15000 CPS, que significa uma elevação de 250. Outro

resultado é que não necessariamente um black spot é coincidente com o hot

spot, pois, entre outros fatores, finas camadas de sedimento majoritariamente

leve (brancos) podem cobrir o black spot, mas a taxa-de-exposição na

superfície pode permanecer alta (Costa-de-Moura et aI., 2002).

4.1.1 Variação dos níveis de radiação gama na região de Guarapari

A partir dos primeiros valores medidos, foram realizadas várias outras etapas

de medição radiométrica. A Tabela 4.01 mostra uma série de medições que
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foram adotadas como base de informação para um trabalho mais sistemático

posteriormente realizado. A Tabela 4.01 pode ser sumarizada no Mapa 4.01.

Tabela 4.01. Cintilometria da radição gama ao longo da costa do E. S.

Local Data Descrição do ponto CPS
PAP 21/08/98 areia 10000,4300

22/08/98 areia 1500-4200
23/08/98 areia preta 9000
23/08/98 argila, conglomerado argiloso 150-900
23/08/98 conglomerado argiloso atrás do edifício 350
23/08/98 areia 600

Afloramento
entre PAP e
praia das
Pelotas 23/08/98 sedimento sobre rocha alterada 200
Praia do
Riacho 12/09/98 superfície da areia 6000

27/03/99 areia 10000
31/03/99 areia 15000
31/03/99 2 metros - ar 1500
31/03/99 2 metros - ar 2200

Praia do
Perocão 21/08/98 areia 2100

21/08/98 ar - 1 metro de altura 1300
Três Praias:
Praia do Forno 21/08/98 areia 45-95
Praia Pequena 21/08/98 areia 50-120
Praia da areia
Enseada 21/08/98 máximo 300
pontos no
gramado 21/08/98 solo máximo 550
diques de
granito 21/08/98 rocha 95
gnaisse 21/08/98 rocha 45

Nova Almeida
22/08/98 argilito vermelho 30
22/08/98 areia preta 110

Nova Almeida 22/08/98 areia 300
22/08/98 superfície da areia de praia 1500
22/08/98 buraco de 30 cm de profundidade 2000
22/08/98 argilito vermelho 125
22/08/98 argilito branco 140
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Local Data Descrição do ponto CPS
Enseada das
Garças 22/08/98 areia 30
Fundão 22/08/98 argilitos 600
Extração de
areia 22/08/98 conglomerado máximo 230

22/08/98 argilito 190

Praia das
Virtudes 23/08/98 areia mínimo 110

23/08/98 areia 200
23/08/98 areia perto do treiler 400-600
23/08/98 aterro do treiler 4200-6500
23/08/98 ar - 1 metro de altura 3000

Praia do
Riacho 23/08/98 sedimento vermelho 125

23/08/98 perto da água 60
23/08/98 perto da água 40
23/08/98 ar - 1 metro de altura - fax do riacho 45
23/08/98 lama -rio 20 metros acima 90
23/08/98 areia 190
23/08/98 areia - indo na direção do mar 55-45-40
23/08/98 areia - machas negras 390-460
23/08/98 areia - buraco cavado de 20cm 190
23/08/98 camada inferior do solo. Nível negro 2500
23/08/98 areia - Buraco cavado de 30 cm 5000

Praias de
Meaípe

areia da praia em frente ao restaurante
23/08/98 Beira Mar 1800

areia compactada da rua em frente ao
23/08/98 restaurante Beira Mar 220-480
23/08/98 areia na entrada do mês,restaurante 120
23/08/98 área concretada dentro do restaurante 140-360

dentro do restaurante a 1 m de altura
23/08/98 do chão de areia 250

lado de fora. Areia - caminho para o
23/08/98 banheiro 260-400

saída de Meaípe. direção sul. Areia da
Maimbã 13/09/98 praia 200

13/09/98 mesmo local. Buraco de 0,7m na areia 3000
13/09/98 superfície da areia ...
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Tabela 4.01. Continuação.

Local Data Descrição do ponto CPS
13/09/98 barreiras? conglomerado? 500-600
13/09/98 areia da praia 400-1300
13/09/98 laterita? conglomerado 200
13/09/98 areia, próximo da água 190
13/09/98 areia - buraco 15 cm 1200
13/09/98 areia. Mancha negra 1400
13/09/98 areia. Buraco de 20 cm 2100
13/09/98 areia. Buraco de 50 cm 6000

parte central da praia, areia num
13/09/98 buraco de 80cm profundidade 7500

areia. Buraco cavado com 70 cm de
13/09/98 profundidade 5000

Praia do
Morro 12/09/98 da calçada para a água 100-65-35

12/09/98 areia 65
12/09/98 areia + solo 75
12/09/98 areia na áQua 30
12/09/98 rua asfaltada 80
12/09/98 areia na parte final N da praia 45-75
12/09/98 afloramento gnáissico 100-140
12/09/98 granito 270
12/09/98 pegmatito 400
12/09/98 camada máfica 110

Praia de
Santa Mônica 12/09/98 areia da praia 100

12/09/98 solo 70
12/09/98 areia próximo da água 100
12/09/98 areia com manchas negras 180
12/09/98 areia. Buraco de 30 cm profundidade 340
12/09/98 areia. No meio da faixa de areia 200
12/09/98 areia. Parte mais afastada da água. 400
12/09/98 areia. Buraco cavado no mesmo ponto 500

areia. Buraco de 25 cm cavado no meio
12/09/98 da praia 1400
12/09/98 areia úmida. Final da praia 25
12/09/98 depósito de argila fluvial 30

IRIRI
13/09/98 areia próximo ao muro da praia 1000
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Tabela 4.01. Continuação.

Local Data Descrição do ponto CPS
10 cm do chão entre cadeiras e mesas

13/09/98 do bar, perto do Hotel IImenita 700
13/09/98 areia 900
13/09/98 20 cm acima da mesa, no ar. 700-800
13/09/98 areia próximo à áQua 900-1600
13/09/98 areia leve (branca) 600
13/09/98 ar, 1 m de altura 1000 máx
13/09/98 chão, em frente ao hotel IImenita 500
13/09/98 ar, 2 metros de altura 350
30/03/99 areia, perto da parede 1100
30/03/99 areia, perto da água 350-500-600

Praia de Ubu 27/03/99 variações na areia ao longo da praia 200-2000
Anchieta 30/03/99 CPS muito homôgeneo. Média 60

30/03/99 areia. Da áQua para a rua 30
areia. Buraco de 30 cm no ponto com

30/03/99 CPS 2200 30
30/03/99 areia. Indo em direção ao norte 125
30/03/99 estrada de barro 60
30/03/99 solo compactado 3º ponto 30
30/03/99 areia. Perfil 25

Anchieta 30/03/99 solo. Indo pro norte-escada de barro 65
30/03/99 chão de barro do bar 110
30/03/99 estrada de solo compactado 60

Os locais com maiores taxas de contagem observados, em ordem decrescente

foram: PAP, Meaípe, Praia da Virtudes, praia dos Namorados, Perocão e Iriri.

Locais como a praia de Santa Mônica, Pau Grande e Piúma revelaram-se,

praticamente, sem elevação do BKG. A Figura 4.01 mostra perfis de

comparação entre as praias de Pau Grande, Meio, Castanheiras e Perocão.

Nesses perfis, o eixo X representa a largura da faixa de areia no perfil medido.

A distância é tomada do ponto zero, que fica na parede da calçada,

avançando-se até a linha da água. As medidas de radiação foram tomadas

sempre de 1 em 1 metro, e foram realizadas no contato com a areia.

.,
~

]
1
I

,.
.~
~



•
•

80

Mapa 4.01. Resumo das campanhas radiométricas. Base topográfica: folhas
"Alfredo Chaves" e "Guarapari" (1 :50.000, Carta do Brasil, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, IBGE).
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Durante esses levantamentos prévios observou-se que havia forte influência

das marés nos valores de radiação gama medidos em algumas praias. Taxas

de-contagem na maré baixa são maiores do que no mesmo perfil quando a

maré está alta. Concluiu-se, também, que há um efeito mútuo entre inclinação

da praia e nível da maré. Quanto mais inclinado o fundo, maior o escoamento

da água através do sedimento, e quanto menor a inclinação, menor esse

escoamento. Isso faz com que a água fique retida no sedimento e absorva

parte da radiação, funcionando como uma blindagem. Esse efeito já fora antes

observado em um monitoramento realizado na praia da Urca, no Rio de Janeiro
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(Affonseca, op. cit.). Este efeito de blindagem exercido pela água pode ser

observado nos gráficos da figura 4.01.
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Figura 4.01. Comparação de perfis transversais de 4 praias da região de
Guarapari.

Fotografia 4.01. Falésia na PAPo
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Notou-se, também, que não há uma associação direta entre a proximidade da

formação Barreiras, aflorando em forma de falésias, e os depósitos radioativos.

O melhor exemplo é exatamente a PAPo A falésia ali existente não é

afloramento do Barreiras, mas trata-se do embasamento em avançado grau de

alteração, com processos pedogenéticos já bem evoluídos que geraram

camadas de solo horizontalmente dispostas, dando a falsa impressão de

acamamento sedimentar (Fotografia 4.01).

4.1.2 Variação sazonal da radioatividade na PAP

A variação sazonal foi medida através dos dois sets de monitoramento anuais

executados em 1996 - 1997 e em 2001 - 2002 e os resultados foram

sumarizados nos mapas de isolinhas de contagens (Figura 4.02 e 4.03).

Desses mapas resultam as seguintes informações sobre a radioatividade

natural da PAP:

• as taxas de contagem, ou seja, os níveis de radiação, variam ao longo

do ano;

• os valores de taxas-de-contagem podem variar até quatro vezes e são

maiores no verão;

• a posição dos hot spots não é fixa, mas esses núcleos de valores mais

altos são localizados próximo do centro da faixa de areia;

• os valores de radiação mais altos são observados próximo do paredão

da calçada, na parte mais distante da água;

• o tamanho dos black spots não é fixo. A área desses núcleos de

acumulação pode ser desde algumas poucas unidades até centenas de

metros quadrados;

• as áreas que apresentam níveis de radiação seguros ou muito baixos

(areias brancas) são a maior parte da praia durante todo o ano,

independentemente da estação;
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• essas áreas de baixos níveis de radiação estão dispostas nas

extremidades da PAPo

• os valores radiométricos quase sempre diminuem em direção à água,

mas eventualmente são maiores próximo à linha da maré.

Fotografia 4.02. Banhistas no black spot da PAPo Ao fundo, próximo à falésia,
areias brancas não radioativas.

Fotografia 4.03. Adultos e crianças sentados no local de maior emissão de
radiação da PAPo



84 '.•....•.'I..

300 400 500 600
m

CPS
1000 5000 10000 15000

100 200

O 100 500

.....o O....I-.- --'----"'"~____l__'__--'-__J_

I'-- 30+-__--l.-=~---'----,--__,__'--

ffi
T"""

No O-'-_--'LJ----L

I'-- 30
ffim

~ O-+-----"--''-'-'

O

~ 30
.....
~ O--"-----l....L~ __"__ ___'_--=-.;

~30
.....

I.....
..... 0....1-.--------1.--'-'---"-----'-'-
/'- 30+-----.;:-:,.-------1.-,-----'------,-,-

~

30-.----,----r--..,----------,.--
~
~ O....L-----..J......-------L..l.--l.:.J.I..

~30

~ O....l-.-------'---------i.----l..

§ 30
.....

I

t5 O...ll.--"---"------"'-'

Figura 4.02. Mapas de isolinhas de contagens. Campanhas 1 a 8, 1996 - 97.



85

.....o

100 200 300 400 500 600
m

~

,:~

CPS J
.;o

O 100 500 1000 5(0) 10000 15000 1•.~
,~

·f

Figura 4.03. Mapas de isolinhas de contagens. Campanhas 9 a 15, 2001-02.

Durante as campanhas de monitoramento pôde-se notar que os banhistas

dificultam a medição e que os melhores horários para medições são bem cedo

pela manhã, ou à noite (Fotografia 4.02 e 4.03). A movimentação dos hot

spots não é devida ao transporte de monazitas, mas, sim, pela remoção e

recobrimento de camadas devido a ação das marés e do vento, que trazem ou

retiram água e material leve de cima de camadas de material pesado rico em

monazitas (Fotografia 4.04 e 4.05). i

i
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Fotografia 4.04. Sedimento acamadado em Nova Almeida. A sonda do

cintilômetro mede 15 cm.

Fotografia 4.05. Alternância de camadas brancas (minerais leves) e pretas

(pesados) na praia da Areia Preta em Iriri. Profundidade de 20 cm.
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4.2 Mineralogia e granulometria

A separação mineralógica foi feita no separador magnético (Frantz), que é um

método de suscetibilidade magnética. As faixas de amperagem isolam os

minerais em grupos que apresentam a mesma força de atração-repulsão ao

campo magnético gerado pela corrente induzida no separador magnético.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 máx

Amperagem (A)

Freqüência Percentual dos Minerais Magnéticos da Fração 0,177 mm.
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Figuras 4.04 e 4.05. Distribuição granulométrica e a separação mineralógica
pelo separador magnético. Amostra da PAP, fração pesada.

A classe granulométrica introduzida no separador magnético deve ter diâmetro

igualou inferior a 0,250 mm. Por isso, as faixas escolhidas foram as mais

representativas dentre as retidas na peneira de 0,250 mm ou de malha inferior

(Figuras 4.04 e 4.05). Quanto menor o diâmetro, para um mesmo grau de

trabalhamento, o grau de arredondamento dos grãos diminui e o sedimento fica

mais anguloso. A atração magnética se mantém a mesma, mas devido,

também, ao aumento ou diminuição de massa, um mesmo mineral pode ser

atraído com maior ou menor amperagem. Outro fator que influencia, é a

composição química do mineral. A monazita é retida entre 0,6 - 0,9 A. Essa

variação amperométrica (Figuras 4.05 e 4.06) é devida ao grau de

arredondamento, composição química e tamanho dos grãos.

O resultado da separação eletromagnética mostra que as monazitas

representam, numa amostra coletada na superfície e numa mancha preta, 5,1

% do total da amostra, para a granulometria de 0,177-0250 mm (<1>=3).
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Figuras 4.06 e 4.05. Comparação entre classes granulométricas diferentes:
respostas amperométricas diferentes entre si.
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As monazitas da PAP são amarelo-alaranjadas (Fotografia 4.06), com bom

grau de selecionamento (granulometria uniforme), mas apresentam duas

formas de grão: o primeiro tipo é bem arredondado. O segundo grupo, se

apresenta com faces cristalinas bem definidas do sistema de cristalização da

monazita (que é monoclínica).

Já os zircões (ZrSi04), que nos black spots da praia da Areia Preta em Iriri são

mais abundantes do que as monazitas, apresentam formas alongadas bem

distintas (Fotografia 4.07). A praia da Areia Preta de Iriri é radioativa e

apresenta valores até 1600 CPS.

Fotografia 4.06 (esquerda). Grãos de monazita da fração 0,177 mm da PAP
de Guarapari de formas bem arredondadas (veja também foto 1.02).
Fotografia 4.07 (direita). Grãos de zircão da fração 0,125 mm da praia da
Areia Preta de Iriri de formas alongadas entre minerais pretos. Sob
microscópio, luz transmitida, amplificação 100 x.
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Os grãos de monazitas podem ser bem arredondadas, que é uma

característica de sedimento com elevado grau de trabalhamento (PAP, Figura

4.07) ou angulosas e facetadas com baixo a médio grau de trabalhamento

como as monazitas do rio Paraíba do Sul em Três Rios, no Rio de Janeiro

(Figura 4.08).

Figuras 4.07 e 4.08. Grãos de monazita bem arredondados da PAP (esquerda)
e angulosos do rio Paraíba do Sul (direta). MEV-imagens, escala gráfica.

A (Figura 4.09) permite a comparação entre a granulometria da areia da PAP

(2 amostras) e amostras de Sepetiba/RJ, Nova Almeida e Iriri no Espírito

Santo. A coluna da esquerda mostra as percentagens por granulometria. À

direita é apresentada a distribuição percentual acumulada e os valores da

mediana e da assimetria das curvas. Nota-se uma predominância de sedimento

mais grosso na PAP (areia média), enquanto que em Iriri a granulometria é de

areia muito fina.

A variação granulométrica da areia também altera os níveis de radiação que

emana do sedimento. Quanto mais fino é o sedimento praial, maior o

empacotamento e menor o diâmetro dos interstícios, o que aumenta a

quantidade de água retida por volume de sedimento. A própria massa de

sedimento aumenta num mesmo volume, pois quanto mais fino o sedimento,

maior a massa de grãos que se arranja num mesmo volume.

Conseqüentemente, a densidade do sedimento aumenta. Esses fatores em

conjunto, propiciam um efeito de blindagem maior no sedimento mais fino do

--~

'.
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que num sedimento mais grosso. Praias como Santa Mônica e Meio, têm

sedimentos mais finos do que aqueles das praias de Perocão e Virtudes, que

são da classe areia média e areia grossa, respectivamente.
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Figura 4.09 Comparação granulométrica.
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4.3 Química e datação radiométrica das monazitas da PAP

A composição química da monazita da PAP foi determinada e a idade absoluta

calculada com base nas quantidades de urânio, tório e chumbo presentes em

150 grãos de monazita da PAP, e esse método de determinação da idade

radiométrica utilizado foi desenvolvido por Montei et ai. (1994) (Tabela 4.02).

Tabela 4.02. Análise química da monazita da PAP.

Oxidos de ETR Média da amostra 1 (ppm) Média da amostra 2 (ppm)

U02 0,24 0,20

PbO 0,17 0,18

Th02 6,81 7,28

CaO 0,98 1,03

P20S 29,11 28,90

Y20 3 0,66 0,73

Si02 0,66 0,67

La20 3 14,27 14,04

Ce203 29,50 29,47

Pr203 2,93 3,07

Nd20 3 10,68 10,74

Sm20 3 1,66 1,69

Gd20 3 1,05 1,17

A datação radiométrica (Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 revelou que as monazitas da

PAP têm idades ao redor de 500 Ma, sendo, portanto, Brasilianas, e formadas

no estágio final do evento magmático que encerrou a essa orogenia e que, no
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Figura 4.10. Datação absoluta de monazita da PAPo Amostra 1.

centro-sul do Espírito Santo, formou os plútons de Santa Angélica (Medeiros,

1993) e (Medeiros et ai., 1994), Jacutinga-Torres em Mimoso do Sul (Ludka,

1991), Venda Nova (Mendes et ai., 1994), Pedra Azul (Costa-de-Moura et ai.,

1997), e vários outros resumidos em Wiedemann et aI. (2002).
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Figura 4.11. Datação absoluta de monazita da PAPo Amostra 2.
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Figura 4.12. Freqüência de distribuição da idade calculada de monazita da
PAP. Amostra 3.

4.4. Análise Preliminar de Perigo Ambiental (APPA)

No caso da região de Guarapari, considerou-se como perigo, o fato de as

pessoas irem se tratar de doenças numa região de alta radioatividade natural,

por isso a aplicação da APPA. Nossa atuação será, pois, avaliar os riscos,

definindo para isso critérios de abordagem e, a partir desses dados,

dimensionar o risco.

Os valores radiométricos foram tomados pontualmente e sem levar em conta

as taxas-de-dose referentes às radiações (alfa, beta e gama), que podem ser

significativas no contato com a areia-fonte radioativa.

A Análise de Risco, através de um levantamento epidemiológico para

freqüentadores da PAP tornou-se impossível de se obter. Os motivos são os

mais variados. Inicialmente cogitou-se que o Registro Hospitalar de Câncer
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(RHC) do Hospital Santa Rita, em Vitória, poderia fornecer os dados

necessários.

Figura 4.13. Percentagem da população dos municípios D. Martins, Guaçuí,
Guarapari, S. Mateus, Vitória e Vila Velha. Fonte: IBGE 2003, censo de 1996.

Assim montou-se um procedimento que objetivava medir os casos totais de

câncer de doentes oriundos de Guarapari e comparar esses números com o

RHC de pessoas residentes em São Mateus. São Mateus foi selecionada por

ser um município com características idênticas às de Guarapari, ou seja,

cidade praiana com população da mesma ordem de grandeza da população de

Guarapari (Figuras 4.13 e 4.14).

Havendo ou não diferenças entre os RHC dessas duas cidades (Figura 4.14),

isso não significaria, por vários motivos, que esses valores fossem

correlacionáveis entre si. Optou-se então por se tomarem duas cidades de

montanha com características populacionais idênticas nas quais seria feito o

mesmo tipo de controle. Além dessas, realizou-se o mesmo procedimento para

as cidades de Vila Velha e Vitória, que por serem as duas maiores populações

e a região mais industrializada do estado, serviriam como melhor controle do

BKG (Figura 4.14).
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Figura 4.14. Comparação do número de casos de câncer.

Para se realizar a APPA também foram considerados trabalhos realizados em

áreas semelhantes a Guarapari, ou seja, áreas de Baixos Níveis de Radiação

ou Low Levei Radiation (LLR), mas a determinação do risco ou perigo para um

freqüentador da PAP foi obtida a partir de dados estatísticos existentes, e

também de observações in loco.

Nesse sentido, a APPA foi conduzida de modo a mostrar os tipos freqüentes e

os hábitos dos banhistas que vão à PAP, inserindo-lhes um fator de risco

associado a cada hábito, que será ponderado com os riscos definidos na

literatura para cada efeito potencialmente obtido. A metodologia de APPA

adotada no presente trabalho compreende a execução das etapas seguintes:

• Tipificação do freqüentador com relação ao sexo e idade;

• Tipificação do local de risco na praia, assumindo-se que há um risco

associado a se estar em contato com o material radioativo dos black

spots;

• Tipificação do hábito do freqüentador, ou seja, se ele fica no black spot

ou não;

;~,

..
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• Tipificação do tempo de exposição no black spot.

Haveria ainda um quinto item a ser analisado, que seriam as conseqüências,

entretanto, como se depreende da revisão bibliográfica, não existem valores

seguros quanto aos danos que seriam causados por exposição a baixos níveis

de radiação. Assim, o item conseqüências, será apenas o resultado do pior e

do melhor cenário de possibilidades de risco.

Para cada item escolhido, foi atribuído um valor arbitrário numa escala de 1 a

4. O valor zero não é considerado, porque não existe risco nulo. O valor 1 é o

menor e 4 é o valor de maior risco de exposição radioativa na PAP e,

conseqüentemente, de dano oriundo dos efeitos da radiação no organismo

humano exposto.

A escolha dos itens foi baseada nos conceitos radiológicos que estipulam maior

risco para fetos e crianças (mulheres grávidas e crianças têm um risco muito

semelhante), e menor risco para idosos. A Tabela 4.03 resume os valores

arbitrados.

4.4.1. Tipificação do freqüentador com relação ao sexo e idade

Os freqüentadores dessa e de qualquer outra praia podem ser adultos ou

crianças, homens ou mulheres. Na Tabela 1.01, no Capítulo 1, vê-se que o

total de homens em Guarapari é de 49,9 % contra 50,1 % de mulheres. A

população com 10 ou mais anos de idade é de 81,1 %. Restariam, portanto,

18,9 % de crianças (e mulheres grávidas). Dentro desses 81,1 % estariam

inclusos os idosos, que no Brasil, segundo o IBGE (2003) (Tabela 4.04), são

9,8 % na região sudeste. O valor de Guarapari não será muito diferente deste.



97

Tabela 4.03. Grau de risco* para os freqüentadorês da PAPo

Tipo de Local de Risco Hábito do Tempo de Conseqüências

Freqüentador Freqüentador Exposição

(Grau) (Grau) (Grau) (Grau) (Grau)

Crianças e Black Spot Enterrado Alto. Não vai na Pior cenário

mulheres água. Fica na areia

grávidas todo o tempo

4 4 4 4 2,56 X 10-2

Adultos jovens e Perto do Black Deitado/sentado Médio. Meio tempo

adolescentes (de Spot na água

10 a 39 anos)

3 3 3 3

Adulto Parte branca Sentado em Baixo. Maior

reprodudivo (40 longe do Black cadeira tempo na água

a 59 anos) Spot

2 2 2 2

Adulto não Na água Em pé Muito baixo. Melhor cenário

reprodudivo Somente atravessa

(idosos) a praia

1 1 1 1 1 X 10-4

*Classificação do Risco adotada: Muito Alto =4, Alto =3, Médio =2, Baixo =1.

Tabela 4.04. Censo IBGE 2000. Faixa etária por região.

Grupos de idades Região sudeste

Oa 9 anos 16,9

10 a 14 anos 9,0

15 a 17 anos 5,6

18 a 39 anos 36,8

40 a 59 anos 21,9

60 anos ou mais 9,8

Fonte: IBGE (2003)

...
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o tipo de freqüentador em Guarapari seria dado pela junção dos dados

específicos da cidade, conforme o IBGE, e os dados não-disponíveis que

usamos dos dados da região sudeste, que se adequa bem para este trabalho.

Assim o tipo característico seria como descrito na Tabela 4.05.

Tabela 4.05. Tipificação dos freqüentadores por idade.

Tipo de Freqüentador %

Crianças e mulheres grávidas 18,9 (Guarapari)

Adultos jovens e adolescentes 49,4 (diferença)

Adulto reprodudivo 21,9 (Região SE)

Adulto não reprodudivo (idosos) 9,8 (Região SE)

Já com relação ao local prefencialmente escolhido na PAP, a escolha é

pessoal, e não há motivos para que haja diferenças percentuais nas chances

de opção. Sendo quatro as possibilidades, cada opção teria 25 % de chances

de acontecer, sendo que é fato que as crianças preferem ficar na água,

enquanto que os adultos ficam na areia, preferencialmente, deitados ou

sentados.

Tabela 4.06. Local de Risco na PAPo

Local de Risco Chance de escolha (%)

Black Spot 25

Perto do Black Spot 25

Parte branca longe do Black Spot 25

Na água 25

Seguindo o mesmo raciocínio do item anterior, o hábito, apesar de ser diferente

de pessoa para pessoa, apresenta chances iguais de escolha para uma pessoa

que está na praia. A diferença, é que os grupos, como já foi mencionado antes,

têm suas inomogeneidades. Entretanto, podemos afirmar que, pelo menos 80
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% se deita ou senta na areia ou em cadeiras. Restando apenas 20 %, que são

aqueles que ficam o tempo inteiro em pé e aqueles que vão à PAP para se

"curar" e se enterram na areia.

Tabela 4.07. Hábito do freqüentador da PAPo

Hábito do Freqüentador Chance de escolha (%)

Enterrado 10

Deitado/sentado 40

Sentado em cadeira 40

Empé 10

Finalmente, temos que estimar o tempo que uma pessoa passa na praia. isso

não pode ser feito com relação ao total de horas, mas sim, com relação à

decisão do banhista. Há aqueles que se sentam e somente se levantam para ir

embora. Há aqueles que passam o tempo todo dentro da água, somente

saindo para fazer rápidas refeições, especialmente as crianças. Essas chances

são igualmente divididas em 25 %, mais uma vez.

Tabela 4.08. Tempo de Exposição Relativa na PAPo

Tempo de Exposição Chance de escolha percentual

Alto. Não vai na água. Fica na areia todo o 25

tempo

Médio. Meio tempo na água 25

Baixo. Maior tempo na água 25

Muito baixo. Somente atravessa a praia 25

É necessário promover a interação entre as tabelas 4.03 e 4.09 (esta última foi

gerada pela interação das tabelas 4.04, 4.05, 4.06, 4.07 e 4.08). A interação

final entre todas elas tem como resultado a Tabela 4.10. Na Tabela 4.09,

definiu-se o risco de exposição arbitrariamente. No segundo caso, Tabela 4.10,
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foi estipulada uma percentagem relativa de escolha baseada na abundância da

população de freqüentadores obtida pela interação entre a Tabela 4.03 e a

Tabela 4.09.

Tabela 4.09. Percentagem de chance de acontecimento de dano na PAPo

Tipo de Local de Hábito do Tempo de Conseqüências

Frequentador Risco Freqüentador Exposição

(Grau em %) (Grau em %) (Grau em %) (Grau em %) (Grau em %)

Crianças e Black Spot Enterrado Alto. Não vai na Pior cenário

mulheres água. Fica na

grávidas areia todo o 1,235 x 10-2

18,9 25 10 tempo 25

Adultos jovens e Perto do Black Deitado/sentado Médio. Meio

adolescentes (de Spot tempo na água

10 a 39 anos)

49,4 25 40 25

Adulto Parte branca Sentado em Baixo. Maior

reprodudivo (40 longe do Black cadeira tempo na água

a 59 anos) Spot

21,9 25 40 25

Adulto não Na água Em pé Muito baixo. Melhor cenário

reprodudivo Somente

(idosos) atravessa a

9,8 25 10 praia 6 x 10-4

25

Apesar da escolha ser arbitrária na Tabela 4.09 e um misto de arbítrio e

realidade na Tabela 4.10, os valores parecem estar bem adequados à

realidade local. A margem de erro é difícil de ser calculada, porque não se

define aqui uma realidade absoluta, mas uma possibilidade de acontecimento.

o resultado, Tabela 4.10, mostra que o pior cenário estatístico seria aquele de

adultos jovens e adolescentes, num black spot, deitados ou sentados na areia,



101

durante longo tempo. Esse cenário contabilizaria um total de 2 casos em 10 mil

possíveis freqüentadores.

Tabela 4.10. Matriz de Risco*

Tipo de Local de Hábito do Tempo de Conseqüências

Frequentador Risco Freqüentador Exposição

(Grau em %) (Grau em %) (Grau em %) (Grau em %) (Grau em %)

Crianças e B\ack Spot Enterrado Alto. Não vai na Pior cenário

mulheres grávidas água. Fica na areia

todo o tempo

18,9 x 40 = 25 x 40 = 10 x 40 = 25 x 40 = 1,8xlO-4

0,0756 0,1000 0,0400 0,1000 ~2 em 10 mil

Adultos jovens e Perto do Black Deitado/sentado Médio. Meio tempo

adolescentes Spot na água

(de 10 a 39 anos)

49,4 x 30 = 25 x 30 = 40 x 30 = 25 x 30 =

0,1482 0,0750 0,1200 0,0750

Adulto Parte branca Sentado em cadeira Baixo. Maior tempo

reprodudivo longe do Black na água

(40 a 59 anos) Spot

21,9x20= 25 x 20 = 40 x 20 = 25 x 20 =

0,0438 0,0500 0,0800 0,0500

Adulto não Na água Em pé Muito baixo. Melhor cenário

reprodudivo Somente atravessa a

(idosos) praia

9,8 x lO = 25 x lO = 10 x 10 = 25 x 10 =

0,0098 0,0250 0,0100 0,0250 6,1 x 10-8

*Resultado da interação do grau de risco com a percentagem de chance de

acontecimento de dano na PAPo

o melhor cenário seria aquele de um idoso, na água, em pé, apenas

atravessando a praia. Isso englobaria um total de 6 casos em cada 100 milhões

de freqüentadores. Mas o cenário de fato, que é o daqueles idosos se

enterrando nos black spots, e onde ficam bastante tempo, geraria um risco de

0,0098 x 0,1 x 0,04 x 0,1 = 6 casos por milhão de idosos. Isso mostra que, para
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os idosos a PAP é um lugar seguro, com mínimas chances de danos à saúde

pela exposição à radiação.

A PAP tem um comprimento de 630 metros. A largura média é de 20 metros na

vazante, perfazendo um área de 12.600 m2
. Como as pessoas deixam espaços

entre si, resta que apenas metade da área da praia é efetivamente ocupada, ou

seja, 6.300 m2
. Numa praia cada pessoa ocupa uma área de 1,0 m2

, que é o

mínimo de conforto possível nessas condições. Logo, é possível que 6.300

pessoas, incluindo adultos e crianças, ocupem a PAP num dia de sol.

Grahan (op. cit.) menciona que o risco de sérias complicações por exposição a

baixos níveis de radiação são da ordem de 10-5
. Se a chance de escolha do

local errado, associado a uma atitude errada é de 2 x10-4
, então, temos que 2 x

10-9 pessoas devem freqüentar o local até que algo possa efetivamente

acontecer. Dividindo-se por 6.300, que é a lotação da praia, seriam necessários

869 anos, 9 meses e 2 dias de praia lotada para que um caso fatal

acontecesse.

Além disso, as campanhas de monitoramento, realizadas entre 1996-97 e

2001-2002, deixam claro que a região de ocorrência dos black spots varia em

tamanho sazonalmente e os altissímos valores só acontecem na época do

verão, o que tenderia a dobrar o período para que uma fatalidade negativa

acontecesse.
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Capítulo 5

Conclusões e recomendações

5.1. Mineralogia e sedimentologia

Na PAP está ocorrendo um ligeiro incremento na massa dos minerais pesados

que se misturam com os minerais leves para formar o depósito total do

sedimento que compõe a praia.

o sedimento da PAP é constituído por camadas alternadas claras e escuras.

As camadas claras contém, predominantemente, quartzo, raros feldspatos e

fragmentos de conchas. Já as partes escuras são constituídas, em sua maioria,

por minerais como magnetita, ilmenita, ilmeno-rutilo, granada, rutilo e zircão.

A forma dos grãos de monazita, que são bem arredondados, indicam que o

mineral radioativo sofreu grande trabalhamento. Disso se deduz que, ou a fonte

está muito distante ou que o sedimento sofreu vários ciclos de trabalhamento.

5.2 Datação radiométrica e geologia

A idade das monazitas obtida por datação radiométrica indica duas idades:

uma ao redor de 475 Ma e outra em torno de 530 Ma. Essas idades indicam

que há duas fontes primárias das monazitas. Também indica que o evento de

formação do radiomineral foi o evento termotectônico Brasiliano. A formação

das monazitas se deu no final do evento e está associada ao magmatismo que

gerou intrusões graníticas como O Frade e a Freira, Três Pontões e Pedra

'.~
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Azul. As duas idades também indicam que há duas fontes primárias das

monazitas.

A análise por microssonda revelou que as monazitas têm uma composição rica

em Ce, La, Nd, Th e U. Já os resultados da separação eletromagnética,

denotam que as monazitas têm composição química variada. Isso poderia ser

explicado por possíveis inclusões nas monazitas, ou uma variação nos teores

desses elementos nos diferentes grãos.

5.3. Radiometria e variação sazonal dos níveis de radiação gama

Os estudos radiométricos realizados permitem concluir que existe uma

variação sazonal dos níveis de radioatividade na PAPo Essa variação sazonal

se explica pela movimentação das camadas de areia na praia devido a ação

das marés e de correntes marinhas, que ora recobrem, ora expõem as

camadas de sedimentos pessados. Os maiores valores de radiação medidos

na PAP foram observados no período de verão e os menores no inverno.

Neste trabalho, foram monitorados dois períodos, num total de 13 campanhas,

dispostas de dois em dois meses, completando dois ciclos de um ano. O total

de pontos medidos na PAP, por campanha, oscila entre 700 e 1300, o que

demonstra as variações sazonais.

Também foram realizadas medidas em outras praias e em outros municípios ao

longo da costa do Espírito Santo. Desses monitoramentos se deduz que os

níveis de exposição externa na PAP podem variar até quatro vezes. Assim, se

afirma que para se medir valores de dose nas praias, é necessário um

monitoramento anual prévio que permita identificar os máximos e mínimos de

taxas de exposição local.

'!
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Os valores na PAP foram os maiores medidos ao longo de toda a costa entre

marataízes e Fundão. As maiores taxas de contagem foram observadas no

período de verão, o que indica que esta deva ser a época certa para se medir

as máximas taxas-de-dose disponíveis nos locais a serem investigados.

Entretanto, existe a possibilidade de que ocorram ressacas ou ventanias que

venham a expor as camadas de pesados durante o inverno, mas isso ainda

necessita de observação em campo.

5.4. Análise de risco e sugestões para futuros trabalhos

Neste caso específico, a radioatividade natural de Guarapari, sabe-se que,

muito embora nenhuma pesquisa aponte benefícios à saúde pela exposição a

radiação de baixos níveis, mas nenhum trabalho provando o contrário, ou seja,

que faça mal a saúde, foi encontrado. Muito se discute hoje sobre exposição a

Baixos Níveis de Radiação ou Low Levei Radiafion (LLR). Enquanto que a

exposição a altos níveis mata seguramente, a exposição a LLR é motivo de

muita controvérsia e discussão.

o resultado da APPA indica que não há qualquer perigo para os

freqüentadores da praia. É esperado que um evento fatal decorrente de efeitos

deletérios oriundos da exposição à radiação somente ocorra a cada 850 anos,

aproximadamente.

o fluxo turístico na região, que se utiliza da propaganda sobre a radiação da

PAP não aponta risco aos freqüentadores e pode ser utilizado com o intuito de

atrair maior desenvolvimento econômico para a região.

Como recomendações para futuros trabalhos, sugere-se que sejam medidos os

níveis de radônio, e as taxas-de-dose decorrentes de radiação alfa, beta e

'.
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gama na superfície do sedimento. Isso irá ajudar a completar o inventário

ambiental e permitirá acompanhamentos futuros mais precisos acerca da

evolução da radioatividade no local.

É necessário que também se faça um estudo detalhado anual nas praias de

Meaípe, e também Virtudes e Perocão, onde se observaram os maiores

valores de radiação depois da PAPo Deve-se seguir os limites de dose

internacionalmente aceitos para que se garanta a segurança dos moradores e

dos demais freqüentadores dessas praias com alta radiação natural.

Uma vez que não se tem uma comprovação efetiva de danos ou benefícios

oriundos de exposição à radiação em regiões de baixo nível de radiação

natural, como é o caso de Guarapari, é importante que se continue

monitorando o local, tanto nas áreas internas da cidade, mas também nas

praias, que são os locais de maior incidência da radiação ambiental.

Seria importante também que médicos capixabas realizassem um estudo

epidemiológico, assim como os profissionais da biologia estudassem a fauna e

a flora da região.

Ainda não se tem certeza sobre os efeitos de exposições a baixos níveis de

radiação. As extrapolações são baseadas em grandes doses, que não

garantem o que irá acontecer no ambiente das doses numa ordem de grandeza

como são observadas em Guarapari. No entanto, a recomendação da IAEA é

no sentido de se diminuir de 1 mSv/ano para um controle eficaz de, no máximo,

1/3 deste valor para indivíduos do público.

...
.,.
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ANEXO 1

1. Mapa Geológico Tectinico do Brasil

Anexo 1 - Mapa geológico tectônico do Brasil

117

"

lI" :

,,'

'o

C.06fRTlJRAS fM"ROI,j,t.."S

~i~~~~~:~VS~tsSJ(/t;~t~
6RA$lUANO t450- ?()O \Aol

0-Notd&~tot @ -.5tr9ill~"!10

(i)-~;,o i=>U!to (~. Ar-onllll
@-8rQSÚlO ®~Sudr>h~IR\t..>..tl)

@~r~~:~~~~- (Y'9IlHll)i

MACiÇOS MEDIAsOS

C08ERTlj-R:AS SEPIMENTARES
~lJlr~sAOCQ..C E!Rt&LiAN(;

.m:1 CR~TONS PRÊ--aRA'SiuaN:O~

@.AmozôlllCO @,sóo Lij:iti

@~Sõo Fronc,.ee. ®~l.uit: A1V$lI. !
(j).~"'deL.P"". ~ ..

+..'



118

ANEXO 2

1. Glossário de termos usados na dissertação

1.1. Tipos de radiação ionizante

Neutrino - Não é partícula, não tem massa. É uma energia (fóton) de origem

extraterrestre. Sua interação com um elemento químico pode promover a

emissão de uma das radiações mencionadas acima. Seu comportamento é

semelhante à radiação gama.

Nêutrons (n) - Partícula sem carga que deixa o núcleo atômico a altíssimas

velocidades. Após sua emissão, o átomo fica mais leve uma unidade de massa

atômica. Seu poder de penetração é intermediário entre a radiação alfa e beta.

Pósitrons (13+) - Semelhante à radiação beta, mas de carga contrária (+1). É

ejetada do núcleo quando um próton se transforma em um nêutron. O elemento

químico se transforma em outro, mas sua massa atômica se conserva.

Radiação alfa (o) - Partícula positivamente carregada (+2) que tem origem no

núcleo atômico e é uma partícula com 4 unidades de massa atômica,

semelhante ao átomo de hélio (2 prótons e dois nêutrons), mas com duas

cargas positivas (sem elétrons). O elemento químico se transforma em outro de

massa atômica menor. Por ter uma massa muito grande, é uma radiação bem

pouco penetrativa, podendo ser parada por uma folha de papel, ou pelas

células mortas da pele (Figura 1);

.,
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Radiação beta (W) - Partícula negativamente carregada (-1) que é um elétron

ejetado do núcleo quando um nêutron se transforma num próton. O elemento

químico se transforma em outro de mesma massa atômica (isóbaro). Por ter

uma pequeníssima massa, é uma radiação um pouco mais penetrativa que a

radiação alfa, podendo ser parada por uma folha de papel, mas chega a

penetrar alguns milímetros de tecido humano (Figura 1).

Radiação gama (y) - Não é partícula e não tem massa. É uma energia (fóton)

emitida por núcleos atômicos que necessitam rearranjar seus níveis

energéticos. Normalmente se segue a uma emissão alfa ou beta. Como não

tem massa, atravessa o corpo humano com facilidade e também algumas

dezenas de centímetros de concreto (Figura 1).

Partículas alfa
Fonte radioati~v Freada por uma

folha de papel
o":" .... ..; .. ::.. -: ..... ;:.;~..

,: •.v "\:;. Partículas beta
. '\ ~ Freada por uma camada

de tecido -- - - - -~
ou por alguns milímetros
de alumínio

Raios Gama
Freada por 1'"'1...1\./'\.. \)""'..J '.......
vários centímetros de Tecido
concreto ou poucos de orgânico
chumbro

Figura 1. Tipos de radiações ionizantes e sua interação com o corpo humano.
Fonte: USEPA (2001).

1.2. Interação da radiação com o meio

Segundo Conti (1995), a radiação ionizante é caracterizada por seu poder de

interagir com a matéria. Nessas interações, normalmente, ocorre transferência

de energia da radiação para a matéria, provocando uma série de excitações e
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ionizações de átomos e moléculas ao longo do seu percurso. Os principais

mecanismos de transferência são:

Efeito fotoelétrico: é a interação que ocorre quando o fóton colide com um

elétron fortemente ligado ao átomo do material e toda a sua energia é

transferida para esse elétron, que é ejetado da camada eletrônica do átomo.

Esse efeito é predominante em baixas energias e também é acentuado quando

o material alvo é de elevado número atômico;

Efeito Compton: Ocorre quando o fóton colide com um elétron considerado

livre no material e somente parte da energia é transferida. O fóton sai de sua

trajetória inicial e pode acontecer que toda a sua energia seja depositada em

um certo volume do material. Este efeito predomina em baixas energias e

cresce linearmente com o aumento do número atômico do material;

Produção de pares: é o modo de interação que somente é possível em

energias muito altas (> 1,022 MeV). Nesse modo, o fóton, ao atravessar um

campo de força coulombiana, perde toda a sua energia na criação de um par

elétron-pósitron, em cujo par o somatório de energia é igual à energia inicial do

fóton excedente a 1,022 MeV;

Espalhamento Rayleigh (coerente): é uma colisão elástica na qual o fóton é

redirecionado, sofrendo um desvio de trajetória de ângulo muito pequeno, sem

perda de energia;

Reações fotonucleares: São importantes para fótons com energia acima de 5

MeV. Nessas interações pode ocorrer a formação de nêutrons, e,

conseqüentemente, a radioativação;

lO
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Radiação Cósmica: A radiação cósmica é composta de partículas primárias de

alta energia de origem extraterrestre, galática e solar, e, também, de radiação

secundária, a maioria raios gama, e em escala menor, partículas carregadas,

Que são produzidas na atmosfera terrestre devido à interação com as partículas

primárias. Ao nível do mar, o fluxo cósmico atinge 0,15 fótons e/ou

partículas/cm2e um valor médio de taxa de exposição de 9,3 x 10-10 C/kg.h (3,6

IJR/h) , consistindo quase que exclusivamente de partículas secundárias. Esta

intensidade aumenta significativamente com a elevação da cota. Em uma

altitude de 2000 m, o fluxo é 75 % maior do que ao nível do mar;

1.3. Grandezas radiométricas

Desintegração radioativa - Transformação que ocorre pela emissão de

radiação de dentro do núcleo atômico, normalmente acasionando a

transformação do átomo em outro.

Constante de decaimento (À) - Probabilidade de desintegrações radioativas

por segundo a que está sujeito um determinado radioisótopo.

Atividade (A) - É medida em Becquerel [símb.: Bq], unidade criada em

homenagem a Henri Becquerel (1852-1908), físico francês, que é a atividade

de um material radioativo na qual se produz uma desintegração nuclear por

segundo. A unidade antiga, ainda em uso, é o curie (Ci), inicialmente definido

como o número de transformações por segundo em um grama de 226Ra, que é

igual a 3,7 x 1010 transformações por segundo. (1 Ci = 3,7 x 1010 Bq).

A(t) = Ao e-At

Onde: A(t) é a atividade num dado intervalo de tempo; Ao é a atividade

inicial; À é a constante de desintegração e t é o intervalo tempo observado.

"
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Meia vida do radioisótopo (T1I2) - Intervalo de tempo necessário para que

metade dos átomos radioativa decaia (emitam radiação). O tempo de meia vida

é expresso como:

T1/2 =0,693/'\

Contagens por segundo [símb.: CPS] - é o total de pulsos medidos em 1

segundo pelo contador geiger ou de Na!. Chama-se taxa de contagem e pode

ser expressa nos múltiplos e submúltiplos do segundo, como, p.ex., CPM

(contagens por minuto). Taxa de contagem não é uma grandeza física e

expressa, apenas, um valor relativo entre várias fontes radioativas. Pode ser

transformado, através de calibração, para taxas de exposição ou taxas de

absorção.

Exposição (X) - É a carga total, Q, de um mesmo sinal, produzida no ar por

fótons entrando em determinado elemento de volume, dV, dividida pela massa,

dm, do elemento. É expressa em C/kg.h no SI, porém a unidade mais

conhecida que expressa essa grandeza é o Roentgen (R), 1 R = 2,58 x 10-4

C/kg.h;

X = dQ 1dm

Kerma (K) - é a soma das energias cinéticas iniciais das partículas carregadas

devido à interação da radiação indiretamente ionizante, ou seja, é a energia

transferida, dETr, em determinado elemento de volume, dV, nas CNTP

(Condições Normais de Temperatura e Pressão = 273,16 K e 0,1 Pa,

respectivamente, O °c e 1 atm), dividido pela massa, dm, do elemento. O

Kerma é expresso em J/kg no Sistema Internacional de Unidades (SI), tendo o

nome especial de GRAY;

K= dETr/dm

Dose absorvida (D): É a quantidade de energia, dEc• cedida à matéria por

qualquer tipo de radiação ionizante, em determinado elemento de volume, dV,

•'.
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dividida pela massa, dm, do elemento. A Dose absorvida é expressa em J/kg

no SI, ou GRAY;

D = dEcl dm

Tabela 1. Tipos de radiação, suas energias e o valor do LET.

Radiação Energia (MeV) LET (keV/IJ)

Elétron 0,001 12,3

0,010 2,30

0,100 0,42

1,000 0,25

raios-X de 200 kV 0,4 - 36

produzidos pelo gama do Coou 0,2-2

Próton pequena 92

2 16

5 8

10 4

Alfa pequena 260

Fonte: Bitelli (1982)

LET (Linear Energy Transfer - Transferência linear de energia): É a quantidade

que mede a transferência de energia por unidade de comprimento percorrido

pela radiação ionizante no meio considerado. O LET não depende apenas do

tipo de radiação, mas, também, de sua energia, conforme demonstrado na

Tabela 1.03 O LET é medido em keV/IJ. Portanto:

LET =-dE I dx

RBE (Relative Biological Effectiveness Eficácia Biológica Relativa): É a razão

entre a dose absorvida de raios-X de 250 kV necessária para produzir um certo
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efeito biológico e a dose necessária da radiação considerada para produzir o

mesmo efeito. Por exemplo, se a dose de 1 rad de raios-X de 250 kV produz o

mesmo efeito que 0,1 rad de nêutrons rápidos, então o RBE dos nêutrons

rápidos será 1/0,1 = 10. Os valores RBE são específicos para cada tipo de

radiação (Tabela 2)

Tabela 2. Tipos de radiação e os valores já calculados do RBE.

Radiação RBE*

X, gama e beta de qualquer energia 1

Próton até 10 MeV 10

Nêutrons lentos 5

Nêutrons rápidos 10

Alfa (natural) 10

* O RBE leva em conta os diferentes valores do LET, isto é, radiações com
grandes valores de LET têm RBE altos. Fonte: Bitelli (1982).

Dose RBE ou Dose Equivalente (DE) - É o produto da dose absorvida em

rad (ou Gray) pelo RBE da radiação relativo ao efeito biológico. Sua unidade

antiga é o rem (Roentgen Equivalent Man) e no SI, é o sievert (SV) , sendo que

1 Sv equivale a 100 rem. Portanto:

DE (rem ou Sv) =D (rad) x RBE

É possível que o simples produto acima, devido a várias razões como, p.ex.,

distribuição não-uniforme de um radioisótopo num dado órgão, não

corresponda a um efeito biológico esperado. Assim, foi adicionado um "fator de

dano relativo (n)", que é calculado para cada órgão específico, e que muda a

fórmula acima para:

DE (rem ou Sv) = D (rad ou Gray) x RBE x n

"
'I
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1.4. Termos gerais usados em radiologia

Blindagem: material geralmente composto de um elemento absorvedor de

elevada densidade, para reduzir (ou interromper) a intensidade de radiação.

Vale lembrar que qualquer material pode ser usado como blindagem,

entretanto, quanto menor a densidade do material, tanto mais espessa deverá

ser a camada necessária para reduzir a intensidade de radiação.

Dose absorvida: é a razão entre a quantidade de energia transferida à matéria

em forma de radiação e a massa atingida. Unidade: Gray (Gy).

Dose equivalente: Medida do efeito biológico da radiação que é calculada em

função da dose absorvida pelo tecido e que também depende da capacidade

dessa radiação desencadear algum dano biológico. Unidade: Sievert (Sv).

Efeitos biológicos: Conjunto de danos nos tecidos ou órgãos provocados pela

absorção de radiação eletromagnética. Os efeitos radioinduzidos podem ser

determinísticos, ou seja, sua probabilidade de ocorrência ou risco, mas não sua

severidade, depende da dose recebida, sem limiar definido (ex. cânceres e

efeitos genéticos); ou podem ser não-estocásticos, quer dizer, a severidade do

dano aumenta com a dose, sendo que para estes é possível estimar uma dose

limite (ex. deficiências hematológicas, cataratas, infertilidades etc.).

Exposições externas: São oriundas de fontes radioativas dispersas no

ambiente (e no meio-ambiente). Radiações como X, V e nêutrons, que

penetram facilmente no tecido humano, sendo, portanto, as mais perigosas.

Indivíduo do público: Qualquer membro da população que não se expõe

ocupacionalmente às radiações, inclusive aqueles trabalhadores que

desempenham suas funções fora das áreas restritas das instalações.

....



126

Limite máximo permissível: Valor de dose acima do qual o efeito da radiação

pode se tornar observável ou nocivo. Ao longo do tempo está havendo uma

diminuição progressiva desses limites nos vários países.

Limite (máximo) anual: é o limite máximo permissível, definido em norma,

para um período de tempo de 1 ano, ou 44 semanas, ou 2000 horas de

trabalho.

Radiação ionizante: Qualquer radiação eletromagnética que ioniza direta ou

indiretamente os átomos ou moléculas do meio com o qual interage.

Radionuclídeo: O mesmo que radioisótopo ou isótopo radioativo.

Risco potencial: condição de perigo virtualmente associado às atividades com

radiações ionizantes, que existe como faculdade ou possibilidade devido a sua

prévia avaliação.

Substância radioativa: quantidade de matéria que emite radiação, quer seja

natural ou artificial.

Trabalhador sujeito às radiações: ou, simplesmente, trabalhador, é a pessoa

que, no exercício de suas funções, possa vir a receber, periodicamente, doses

superiores aos limites primários para indivíduos do público.

1.5. Minerais importante mencionados na dissertação

Granada - é um mineral de fórmula (Mg,Fe,Mn,Cah(AI,Cr,Feh(Si04h Quando

encontrada em rochas metamórficas é um mineral secundário. A almandina é



127

comum em xistos e gnaisses, a piropo ocorre em peridotitos, a grossulária e a

andradita em zonas de contato metamórfico. A espersatita aparece em

pegmatitos, xistos e quartzitos e a uvarovita é a mais rara e é encontrada como

mineral secundário em zonas de contato metamórfico (UNESP, 2003) O grupo

das granadas apresenta muita variação de cor, desde incolor até vermelho

sangue e marrom, passando por azul, verde, amarelo e rosa. Em Guarapari, a

granada espersatita, cor-de-rosa, é bastante abundante, devido a grande

ocorrência de pegmatitos, gnaisses e xistos nos costões rochosos das praias

desde Marataízes até Nova Almeida.

IImenita - óxido de ferro paramagnético, ou seja, fracamente atraída por um

campo magnético. O titânio pode ocorrer como inclusões de rutilo (Ti02), mas

se substituir o ferro na rede cristalina, forma-se um outro mineral, o

i1menorutilo, cujas características magnéticas são diferentes das do rutilo e da

ilmenita. Este é o mineral mais abundante nas "manchas pretas" da PAPo O

i1menorutilo é preto, de brilho metálico e mais magnético que a ilmenita.

Monazita - é um fosfato de cério, lantânio e thório. O Tório decai emitindo

radiação alfa, que é um cátion de hélio (sem elétrons) que é expulso do núcleo.

Ao ganhar elétrons, a partícula alfa se transforma num átomo de gás hélio, que

é um gás nobre, e um elemento inerte.

Zircão - ZrSi04, é fracamente repelido pelo ímã, sendo, portanto, um material

diamagnético, assim como o ouro e a prata. A paragênese do zírcão mostra

que o mineral pode ser encontrado em granitos, sienitos, granodioritos,

pegmatitos, xistos, gnaisses e quartzitos, sendo um deutérico comum em

sedimentos elásticos (UNESP, 2003), e daí ser abundante nas areias de

Guarapari.


