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Resumo 
O Estado da Paraíba é conhecido pelas enormes áreas sedimentares e de granito/pegmatito. Essas rochas apresentam minerais 
com diferentes concentrações de radionuclídeos das séries do urânio e tório, que contribuem significativamente para elevar os 
níveis de radiação de fundo e na produção de radônio nas águas subterrâneas. O objetivo desta pesquisa consistiu na 
determinação das doses equivalentes originárias dos radionuclídeos das séries de urânio e tório nas águas de um poço de 
tratamento de água potável que abastece a população do município de Santa Luzia, Paraíba. As águas coletadas estão 
próximas a uma ocorrência de corpos pegmatíticos mineralizados em quartzo rosa e feldspato amazonita, segundo os 
garimpeiros da região este corpo pegmatítico não está sendo explorado atualmente devido aos enjôos que eles sofriam 
durante a garimpagem. Medidas radiométricas realizadas no filão de feldspato apontaram taxas de contagem em torno de 
30.000 cps e a análise das amostras coletadas, de minerais, apresentaram teores para o 226Ra e 210Pb variando de 0,50 a 2,30 
Bq/g. Para determinação das concentrações dos radionuclídeos UTotal, 

226Ra, 228Ra e 210Pb, encontrados nas amostras de água 
não dessalinizada foram utilizados dois métodos de análise, espectrofotometria com arsenazo e radioquímica, ambos 
realizadas nos laboratórios da CNEN-LAPOC. Para o cálculo de dose equivalente foram levados em consideração os 
seguintes parâmetros: os coeficientes de dose para incorporação por ingestão para indivíduos do público com idade acima de 
17 anos (Norma CNEN-NN-3.01, “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”, Posição Regulatória 3.01/011) e ingestão 
diária de 4 litros de água (este valor de consumo está acima do recomendado pela WHO de 2L/dia – 1993, porém foi o valor 
dado pelos garimpeiros, pois as temperaturas médias anuais do município são em torno de 30º). Os valores obtidos foram 
comparados com o valor referência para dose equivalente comprometida estabelecido pela WHO para avaliar o potencial 
risco à saúde da população, por ingestão. As concentrações dos radionuclídeos nos poços, variaram de 0,054 a 0,21 Bq/L, 
resultando doses equivalentes de 3,94 x 10-3 mSv/ano e 0,17 mSv/ano na população da região estudada. As ordens de 
grandeza encontradas não oferecem riscos radiológicos à saúde da população, porém o valor encontrado de 0,17 mSv/ano 
para o radionuclídeo Ra228 demonstra que novos estudos deverão ser realizados, pois o valor está acima do estabelecido pela 
WHO que é de 0,10 mSv/ano para ingestão.  

 
1. Introdução 

 
Os principais radionuclídeos responsáveis pela radiação terrestre são o Urânio (238U, 235U, 234U), Tório 

(232Th), e o Potássio (40K) e seus Descendentes, cujas atividades específicas ou concentrações dependem 
principalmente das condições geológicas do meio ambiente, sendo que, os menores índices de radiação estão 
associados às rochas sedimentares e os mais elevados são observados em rochas ígneas, como os pegmatitos. 

As rochas pegmatíticas são exemplos importantes rochas com minerais que apresentam normalmente em 
sua constituição um enriquecimento natural de 238U, 232Th  e 40K, quando comparados com outros tipos de 
rochas. A presença destes radionuclídeos é de grande importância em estudos de Proteção Radiológica, uma vez 
que na composição dos pegmatitos encontramos diferentes minerais com aplicações diversas na indústria e 
construção civil, porém, não há avaliação com relação à possível presença de elementos radioativos quando da 
comercialização desses minerais. 

 O presente trabalho foi realizado no Município de Santa Luzia, na Paraíba, localizado no rebordo 
ocidental da Província Pegmatítica da Borborema. A província está situada na Meso-região do Seridó, entre os 
Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, e encerra uma quantidade apreciável de corpos pegmatíticos 
homogêneos, heterogêneos e mistos (cerca de 500), distribuídos numa área de aproximadamente 6.000Km2, de 
aspecto grosseiramente fusiforme, é considerada uma das mais significativas províncias minerais do Brasil, pela 
presença de pegmatitos - rochas que abrigam diversos tipos de minerais metálicos de uso industrial e gemas, 
com variedade de feldspato, caulim, quartzo, mica e gemas. 



Estes minerais têm um peso preponderante na economia de vários municípios da Paraíba e Rio Grande do 
Norte e o seu aproveitamento econômico é uma das principais fontes de renda das famílias que vivem na região, 
através da atividade garimpeira que atua como suporte a diversos setores produtivos como cerâmica, siderurgia, 
metalurgia, petroquímica, construção civil, entre outros. 

O Município de Santa Luzia está localizado na região central-norte do Estado da Paraíba, meso-região 
Borborema e micro-região Seridó Ocidental Paraibano e encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica 
do Rio Piranhas-Açu, sub-bacia do Rio Seridó. [1] 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização do Município de Santa Luzia - PB 
 
As águas coletadas pertencem ao Grupo ÁGUAZUL, são poços do tipo tubular com profundidade de 50 

metros, de natureza particular com finalidade de uso doméstico primário e secundário, para a agricultura, 
indústria e comércio. [2] 

Essas águas não são dessalinizadas e foram coletadas amostras em dois poços distintos para verificação 
da presença de radionuclídeos das séries do Urânio e Tório.  

 

Figura 2 – Poço Águazul de formação tubular 

Em Proteção Radiológica denomina-se radiação de fundo (background) como sendo a soma de toda a 
forma de radiação natural ou artificial que é encontrada no meio ambiente e que não pode ser removida. Assim, a 
grande presença de substâncias radioativas nos pegmatitos pode provocar alterações significativas nos níveis de 
radiação de fundo de determinados ambientes de trabalho.  



Os minerais de Urânio e Tório, na região de Santa Luzia foram registrados nos pegmatitos, sob a forma 
de Uraninita e Autunita concentrando-se na sua maioria nos feldspatos (mineral do grupo dos tectossilicatos, 
constituintes de rochas que formam cerca de 60% da crosta terrestre que se cristalizam do magma tanto em 
rochas intrusivas quanto extrusivas; os feldspatos ocorrem como minerais compactos, como filões, em 
pegmatitos). (Figuras 3 e 4). [3] 

O poço Águazul encontra-se próximo a uma ocorrência de corpos pegmatíticos mineralizados em quartzo 
rosa e feldspato amazonita, segundo os garimpeiros da região este corpo pegmatítico não está sendo explorado 
atualmente devido aos enjôos que eles sofriam durante a garimpagem. A investigação radiológica no filão de 
feldspato apontou taxas de contagem em torno de 30.000 cps e para taxa de dose equivalente, o valor máximo foi 
de 29,33 Sv/h, sendo que este valor representa 58 vezes o valor anual para público recomendado pela Norma 
CNEN-NN-3.01 que é de 1,0 mSv/ano (Fig. 3). [4]   

 

 

Figura 3 – Filão de Feldspato em local de antiga garimpagem próxima ao poço águazul, com ocorrência de urânio, 
com valor de taxa de dose equivalente de 29,33 Sv/h 

          

Figura 4 – Ocorrência de urânio em feldspato (cor amarelo/alaranjado) 

   
 



2. Os Radionuclídeos e as Rochas Granítico-Pegmatíticas 

O Urânio e o Tório são elementos pai de cadeias de decaimento, e entre os descendentes destas séries 
radioativas podemos destacar o Chumbo-210Pb, o Rádio-226Ra e o Rádio-228Ra, além do gás Radônio (222Rn), 
sendo este último, responsável por mais de 50% da radiação natural média anual, (Figura 5). 

O Urânio é um elemento metálico radioativo pertencente à família dos actinídeos que possui três isótopos, 
238U, 235U e 234U, com abundâncias isotópicas de 99,274%; 0,720% e 0,0055%, respectivamente, distribuídos na 
crosta terrestre com concentração média de aproximadamente 2,0 mg/kg de solo. Seu comportamento 
geoquímico é controlado por processos de altas e baixas temperaturas, condicionado ao conteúdo de água e sua 
forma característica a altas temperaturas é a Uraninita – UO2, muito encontrada nos pegmatitos. O Urânio é 
altamente móvel perto da superfície da rocha, assim, pode ser facilmente oxidado na forma de solução aquosa e 
ser removido dos pegmatitos, através do processo de lixiviação e redepositado em sedimentos longe da rocha 
origem.  

Por outro lado, o Tório também é um elemento radioativo e metálico, relativamente estável, e bem menos 
solúvel que o Urânio e o Potássio, não apresenta uma fácil mobilidade, a não ser por meios mecânicos, como o 
vento ou pelo processo de erosão.  

 

 
Fig. 5 – Decaimento Radioativo das Famílias do Urânio e Tório 

Os feldspatos são os constituintes mais importantes dos pegmatitos simples e comuns nos filões, além de 
ser susceptível ao processo meteórico (processo natural de desintegração por ação de efeitos químicos, físicos ou 
biológicos), fator que deve ser levado em consideração dado a proximidade com o poço de água estudado e pela 
grande quantidade de minerais de Urânio e Tório disseminados nos pegmatitos. A região pegmatítica da Paraíba 
onde se localizam os poços é abundante de recursos hídricos subterrâneos de abastecimento público da região. 

A ingestão de radionuclídeos pelo homem pode ocorrer por alimentos e pela água e no presente trabalho, 
o estudo foi dirigido apenas à este último indicador. 
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3. Resultados e Discussões 

No presente trabalho foram coletadas amostras de água não dessalinizada de três poços do Grupo Águazul 
que abastecem a região do Município de Santa Luzia. 

Para determinação das concentrações de Urânio total utilizou-se o método de espectrofotometria com 
arsenazo e para os radionuclídeos 226Ra, 228Ra e 210Pb, o método aplicado foi o de radioquímica. As análises 
foram processadas pelo Laboratório de Poços de Caldas/LAPOC da CNEN. [5]   

As concentrações variaram de 0,054 a 0,21 Bq/L, conforme tabela 1, sendo que o valor máximo permitido 
(VMP) estabelecido pelo Ministério da Saúde, Portaria No 518 (25 de março de 2004) é de 0,1 Bq/L como 
padrão de radioatividade alfa global para água potável. A portaria também coloca que “se os valores encontrados 
forem superiores ao VMP, deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes e a medida das 
concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser aplicados, para os radionuclídeos encontrados, os valores 
estabelecidos pela legislação. [6]   

 

Tabela 1 – Valores de concentração de radionuclídeos nas águas subterrâneas de abastecimento público 
do Poço Águazul 

 Determinação:  Resultado: AMD/LQ: Unidade: Método: 
 

U total 0,13 ± 0,01 Bq/L Espectrofotometria com 
Arsenazo 

Poço 1 210 Pb 0,054 ± 0,008 Bq/L Radioquímica 

 226 Ra 0,06 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

 228 Ra 0,16 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

 226 Ra 0,06 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

Poço 2 228 Ra 0,14 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

 U total 0,21 ± 0,02 Bq/L Espectrofotometria com 
Arsenazo 

Poço 3 210 Pb 0,11 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

 226 Ra 0,06 ± 0,01 Bq/L Radioquímica 

 228 Ra 0,17 ± 0,02 Bq/L Radioquímica 

 
A Norma CNEN-NN-3.01, “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, Posição Regulatória 3.01/011 – 

Coeficientes de Dose para Exposição do Público” estabelece os coeficientes de dose para incorporação por 
ingestão, para indivíduos do público, por faixa etária que devem ser adotados [7], tendo como base as 
recomendações da International Commission on Radiological Protection/ICRP na sua Publicação No. 60 [8] e as 
recomendações da International Atomic Energy Agency/IAEA constantes do Safety Series No. 115 [9] 

A partir dos valores de concentração determinados pelas análises (tabela 1) e utilizando-se os coeficientes 
de dose da norma supracitada foram calculadas as doses equivalentes para público por ingestão utilizando-se a 
equação 1. 

 
 

HT = Q .  C .  KT .                           (1) 
 
Onde: 

HT - taxa de dose por ingestão 

Q - quantidade de água ingerida por ano (L/ano) 

C - concentração de radionuclídeo (Bq/L) 

KT – fator de conversão de dose para órgão ou tecido (Sv/Bq)  

 



Sendo que foram levados em consideração os seguintes parâmetros: os coeficientes de dose para 
incorporação por ingestão para indivíduos do público com idade acima de 17 anos; ingestão diária de 4 litros de 
água (este valor de consumo está acima do recomendado pela WHO de 2L/dia – 1993, porém foi o valor médio 
de consumo diário indicado pelos garimpeiros, pois as temperaturas médias anuais do município são acima de 
30º C); nos valores das concentrações de Urânio total foram considerados os isótopos 238U e 234U em equilíbrio 
secular, sendo então atribuída metade deste valor para cada isótopo.  

Os valores de taxa de dose equivalente (HT) por ingestão para público devido a cada radionuclídeo 
encontrado nas águas subterrâneas são apresentados na tabela 2, bem como o valor de dose equivalente 
comprometida total por ingestão dos radionuclídeos presentes nas águas dos poços. 

‘Tabela 2 – Variação da taxa de dose equivalente para indivíduos do público acima de 17 anos 

 Radionuclídeo: Dose Equivalente 
(Sv/ano): 

Dose Equivalente 
Total (mSv/ano): 

 
234 U  4,29 x 10-6  

 238 U 3,94 x 10-6  

Poço 1 210 Pb 5,44 x 10-5 0,25 
 226 Ra 2,45 x 10-5  

 228 Ra 1,61 x 10-4  
 226 Ra 2,45 x 10-5 0,16 

Poço 2 228 Ra 1,41 x 10-4  

 234 U 7,87 x 10-6  

 238 U 7,23 x 10-6  

Poço 3 210 Pb 1,11 x 10-4 0,30 
 226 Ra 2,45 x 10-5  

 228 Ra 1,71 x 10-4  
 

4. Conclusões 

As águas dos poços analisados apresentaram valores de concentrações para os radionuclídeos 226Rádio, 
228Rádio e 210Chumbo, variando de 0,11 a 0,17 Bq/L, verifica-se que estes valores estão ligeiramente acima do 
valor de alfa global para água potável estabelecido pela Portaria No 518/GM do Ministério da Saúde, que é de 
0,1 Bq/L. Donde se conclui que as águas analisadas não são próprias para consumo humano. 

Como no Brasil não há nível de referência para dose equivalente comprometida por ingestão por 
radionuclídeos em água potável, o presente trabalho adota o valor estabelecido pela World Health 
Organization/WHO para dose equivalente comprometida total por ingestão devido à presença de radionuclídeos 
em água potável que é de 0,10 mSv/ano. Ao compararmos os valores encontrados nas águas dos três poços com 
o estabelecido pela WHO temos que os mesmos estão até três vezes acima do valor referência. Este fato sugere 
que estudos mais exaustivos deverão ser realizados na região do município de Santa Luzia-PB, para avaliar o 
potencial risco à saúde da população por ingestão e que pode provocar algum risco radiológico a população que 
utiliza água dos poços estudados. [10] 
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